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Abstract 
 

The society today is depending on the rapid pace of technical development, consumer 

use computers and even smart phones to make purchases, without being constrained of 

their physical location. Companies that are using traditional channels with the 

companies store as the point where the company meets its customers are transforming 

into businesses that actively try to benefit from the rise of a new market space, the 

Internet. Through Internet and e-commerce companies gain the ability to reach 

customers without being in their physical proximity with increase market potential as a 

positive effect. Internet also provides companies with the possibility to compete without 

ever have to open a physical store. Two dominate business models has evolved, pure 

plays and brick and clicks, the two business models have their own possibilities and 

limitations.  

Companies have different logistical need. To be able to analyze companies by its 

logistical solution this study use theories in order to investigate and compare how 

companies that engage in e-commerce construct the logistical processes that are needed 

for a company to compete. Logistics and supply chain management´s main focus is to 

reduce the deprivation through logistical activities as transportation or warehousing. 

Companies might choose to develop in-house competencies, the company can also 

choose to obtain the competence through companies specialized in third party logistics. 

These companies have competences, which can enable companies to gain advantages 

such as cost reduction, higher flexibility or provide a company with the possibility to 

focus and develop core competencies.  

 

The methodical approach can be summarized as a qualitative approach with semi-

structured interviews as the main method for data collection. The sample consists of 

businesses that engage in e-commerce and are located in proximity of Umeå. 

Theoretical concepts were organized and used to construct eight interviews, companies 

were using e-commerce and one company is a large provider of third party logistic 

solutions. The companies were asked about their opinion concerning e-commerce, 

internal logistics and the usage of logistic providers. The respondents were encouraged 

to develop their thought around these three main topics. The process followed research 

ethics as respondents were given the opportunity to be anonymous.  

The results suggest that the majority of companies that are active in e-commerce use 

third party providers for the execution of transportation services. One company used an 

approach which included transportation enabled by in-house competencies and the 

usage of third party providers, the underlying reason for using third party providers for 

transports were connected to financial benefits and reduced delivery time.     

Companies choose to develop in-house competencies for handling warehousing 

activities instead of using third party logistics solutions. Although different reasons 

were presented, the most important aspects were the risk of losing control over 

processes that are connected to warehousing. Companies often found their core 

competencies connected to warehousing. Other reasons were usage of more beneficial 

solutions including additional supplier services as drop-shipping which appear to 

provide businesses that engage in e-commerce with greater flexibility within the supply 

chain. It can also have a positive effect on warehousing capabilities.     
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Sammanfattning 
 

Dagens samhälle präglas i högre grad av teknikens utveckling, människor konsumerar 

idag produkter med hjälp av datorer och smarta telefoner. Företag med fysisk 

försäljning breddar verksamheterna mot internet där en ny marknadsplats skådas och 

företag når kunder med större geografiskt avstånd jämfört med tidigare. 

Marknadsplatsen gör det möjligt för företag att utforma verksamheten helt mot internet 

eftersom de inte behöver använda fysiska butiker för att möta kundernas behov. Därmed 

skådar vi två typer av företag; företag med både fysisk och elektrontronisk handel, samt 

rena e-handelsföretag endast bedrivandes handel över internet.  

 

Företag använder varierande logistik, delvis beroende på marknad samt vad företagen 

fokuserar på. Teorier används för att beskriva och analysera e-handelsföretagens 

logistiklösningar. Studiens fokus är lager och transport och vi redogör för olika aspekter 

angående lager och vad som eventuellt kan motivera företagen att anlita extern aktör att 

hantera någon av företagens logistiska processer.  

 

Studiens urval består av företag i Umeåområdet bedrivandes e-handel och hantering av 

fysiska produkter med tillhörande logistiska tjänsterna lagerhållning och transporter till 

kund. Studien genomförs med en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer varit 

det huvudsakliga verktyget för datainsamling. Genom en semistrukturerad intervju 

ämnar författarna undersöka hur företagen resonerar angående outsourcing av de 

logistiska tjänsterna lagerhållning samt transporter. Intervjuerna har sammanställts 

empiriskt och analytiskt enligt grundläggande teman för arbetet och baseras på den 

teoretiska referensramen samt problemformulering. 

 

Studiens resultat visar att ett företag utmärks vid hantering av transporter eftersom de 

distribuerar en mindre andel självständigt, samt ett företag med fullständig intern 

distribution vilket är företagets kärnkompetens. Resterande företag med försäljning av 

produkter anger att de outsourcar hantering av transporter till speditörer för att ta del av 

deras stordriftsfördelar och erhålla konkurrensfördelar genom kortare leveranstider.  

 

Undersökningen visar även att alla företag väljer att hantera lager internt. 

Anledningarna är varierande, men en gemensam nämnare är att företagen vill behålla 

kontrollen över företagets olika processer inom lagerhantering vilket omfattar stor del 

av verksamheten för säljande e-handelsföretag. Vissa motiverar kontrollbehovet med att 

de har stora sortiment, behov av lagerflexibilitet eller behov av att kunna bearbeta 

produkter innan leverans till kund, vilket kräver att företagen behåller lagerhantering 

inom företaget. 
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1. Inledning 
 

Det inledande kapitlet syftar till att ge läsaren en bild av det problemområde studien 

avser att undersöka. Vidare beskrivs det teoretiska tomrum studien ämnar fylla och 

avslutningsvis redovisas studiens problemformulering och syfte.  

 

1.1 Val av forskningsområde 
Sökandet efter ett lämpligt ämne för våren inleddes med generella diskussioner inom 

områden vi ansåg vara intressanta. Vi ansåg båda att internet är ett fenomen som kraftigt 

förändrat affärsvärlden ur många aspekter. Vår bakgrund inom logistik och handel har 

skapat ett intresse som ligger till grund för denna studie.  Logistik har blivit en 

avgörande faktor för företag i dagens hårt konkurrensutsatta marknad vilket vi anser gör 

ämnet intressant att studera.  

 

1.2 Problembakgrund 
Dagens affärsvärld karaktäriseras ofta av hög konkurrens där vi skådar en utveckling 

från de traditionella säljmetoderna mot nya lösningar den tekniska utvecklingen skapat. 

Nya datorbaserade system förenklar processen att köpa och sälja produkter. 

Företagsklimatet kan göra det svårt för mindre aktörer att starta och driva företag 

självständigt när de möts av hård konkurrens från resursstarka aktörer som skyddar sina 

positioner på marknaden. Utvecklingen av internet har skapat nya möjligheter för dessa 

aktörer att konkurrera med större företag. Internet skapar nya marknader samt förändrar 

existerande marknader, vilket har bidragit till att nya företag som vill etablera 

verksamhet på marknaden möter mindre etableringshinder (Porter, 2001, s.66). Vissa 

företag väljer att nischa sina produkter för att tillfredsställa ett specifikt behov och 

undviker därmed delar av den hårda konkurrensen från etablerade, resursstarka företag. 

Internet som marknad medför att både företag med inriktning mot nischade produkter 

kan vara konkurrenskraftiga, samtidigt kan även företag med mindre nischade produkter 

också konkurrera (Min & Wolfinbarger, 2005, s.1038) 

 

Internet som fenomen har även attraherat många forskare som undersökt internet ur ett 

affärsmässigt perspektiv. Wang & Ahmed (2009, s.27) hävdar att kunskapssamlingen 

angående e-handel nyligen etablerats som ett forskningsområde och att det därför finns 

utrymme för ytterligare forskning inom ämnet. Forskningen inom området e-handel 

fokuseras ofta mot företag som bedriver traditionell handel och sedan inför internet som 

ett strategiskt verktyg, så kallade brick and click företag. Forskningen angående pure 

plays företag, företag som enbart bedriver försäljning via internet tenderar att fokusera 

på de fördelar internet som marknadsplats kan erbjuda dessa företag.  

 

En anledning till att företag väljer att etablera verksamhet på internet är det minskade 

kravet på att finnas nära kunden eftersom den nya marknadsplatsen är oberoende av 

geografisk närhet. E-handel kan bedrivas oberoende av plats och samtidigt nå kunder 

över hela världen. Därmed kan ett företag som identifierat ett behov på marknaden 

använda internet och nå en större marknad jämfört med vad fysisk försäljning via butik 

medför (Karakaya & Shea, 2008, s.172).  Marknadsplatsen gör det möjligt för nischade 

eller standardiserade produkter att vara lönsamma eftersom antalet potentiella kunder 

ökar. Traditionellt anses företag som är först på en ny marknad inneha en stor fördel 

jämfört med konkurrenter, på internet har de inte samma fördel eftersom 
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etableringsmöjligheterna är högre och konkurrenter kan starta konkurrerande 

verksamhet förhållandevis enkelt (Min & Wolfinbarger, 2005, s.1038; Porter, 2001, 

s.68). Därmed kan det finnas incitament för en företagare med en vision att starta och 

driva ett e-handelsföretag och sälja produkter via e-handeln.  

 

Internet kan för företag vara en möjlig framgångsfaktor. Denna uppsats ämnar 

undersöka hur e-handelsföretag hanterar logistiska processer. OECD (Organization for 

Economic Cooperation and Development) definierar små och medelstora företag i 

Sverige som företag med färre än 200 anställda (Ayyagari et al, 2007, s.433). Om den 

europeiska definitionen av små och medelstora företag appliceras på Svenskt 

företagande skulle 99 % av Sveriges företag klassificeras som små och medelstora 

företag. (Ekonomifakta, 2011; SCB, 2011). Denna studie kommer att följa OECD’s 

definition av svenska små och medelstora företag, således kommer de företag som 

deltar i studien ha färre än 200 anställda.  

 
Den kommersiella introduktionen av internet har gjort det möjligt för företag och 

konsumenter att köpa och sälja produkter med ett bredare spektrum. Konsumenter kan i 

högre utsträckning köpa produkter från andra världsdelar, antingen direkt eller via 

återförsäljare vilket skapar affärsmöjligheter. Enligt SCB hade 93 % av Sveriges 

befolkning mellan 16 år och 74 år tillgång till internet vid slutet av 2011 (SCB, 2012 

s.9). Internetanvändandet leder till en rad olika aktiviteter på internet, 70 % av dessa 

angav att de någon gång mellan 2010 och 2011 använt internet för inköp av produkter 

eller tjänster (SCB, 2012, s.22). Fenomenet då konsumenter och företag köper produkter 

och tjänster brukar generellt kallas för e-handel. E-handel anser vi kommer växa 

ytterligare i följd med den tekniska utvecklingen och enkelheten att köpa produkter via 

internet, vilket ger ökade möjligheter för e-handlare att etablera verksamhet. 

 

1.2.1 E-handel – Framtidens marknad 

E-handeln har växt kraftigt senaste åren, i slutet av 2011 visades en ökning på ungefär 

10 % jämfört med tidigare år (Svensk handel, 2012). En definition av e-handel: 

”processen att köpa, sälja, överföra, eller utbyte av produkter, tjänster och/eller 

information via nätverk, främst Internet och intranät” (Turban 2010, s.46). Den allt 

större andelen människor som ändrar sina konsumtionsbeteenden mot internethandel 

gör det väldigt fördelaktigt för företag att använda e-handel som en försäljningskanal. 

Samtidigt växer efterfrågan från våra nordiska grannländer som mer än gärna köper 

produkter från Sverige (Posten, 2012). De produkter som hittills lämpar sig bäst för 

elektronisk handel är bland annat kapitalvaror såsom elektronik och böcker (Fredholm, 

2006, s.121). 

Olika funktioner inom företag kan sägas vara en del av hela företagets logistik, där varje 

del bidrar till en ökad lönsamhet för företaget. En funktion är därmed en del av den 

kedja som krävs för att funktionerna ska kunna utföras korrekt, en del måste utföras för 

att nästkommande ska vara möjlig. Logistik antas därmed handla om hur väl företag 

hanterar alla kedjor som krävs för att kunden ska bli tillfredsställd. En av de viktigaste 

funktionerna inom ett företag som bedriver e-handel är distributionen av sålda 

produkter. Distributionen ger upphov till logistikkedjor, eftersom distribution av en 

produkt kan vara beroende av att den exempelvis har tillverkats enligt kundens 

önskemål, vilket ställer krav på de logistiska funktionerna inom företaget. Företag kan 

då välja att anlita extern leverantör av logistiska tjänster. Konceptet där företag anlitar 
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en extern part för utförande av en eller flera funktioner som tidigare hanterats internt 

kallas för outsourcing.  

 

En annan viktig funktion i ett företags logistikarbete är lagerhantering, vilket 

tillsammans med transporter är de vanligaste delarna att outsourca (Lieb & Randall, 

1996, s.310). Tidigare forskning påvisar att några av de fördelar företag som outsourcar 

delar av verksamheten avser att utnyttja är kostnadsbesparingar, möjlighet att fokusera 

på kärnkompetens, ökad flexibilitet och förmåga att erbjuda service (Skintzi et al, 2008 

s.956; Wilding & Juriado, 2004, s.635; Bolumole et al. 2007 s.35). Ett eventuellt beslut 

att outsourca funktioner som tidigare hanterats internt kan även medföra negativa 

aspekter. Exempel på negativa aspekter förknippade med outsourcing är försämrad 

kontroll samt att företaget som anlitas även har ett vinstintresse där kostnadsvariationer 

debiteras mot uppdragsgivaren (Skintzi et al, 2008, s.957-958; Venkatesan, 1992, s.3-4). 

Mycket av den forskning som berör outsourcing fokuseras mot större företag och är ofta 

utförda i kontexter som avviker från den Svenska kontexten. Forskningen rörande 

outsourcing av logistiska tjänster är ett exempel på ett forskningsområde där stora 

företag används som forskningsobjekt. Detta har bidragit till att den teoretiska 

kunskapssamlingen rörande mindre företags användande av outsourcing är mindre. 

Outsourcing inom mindre e-handelsföretag är också ett område där tidigare forskning är 

bristfällig, vilket skapar möjlighet för ytterligare studier inom området. Ytterligare 

studier kan således påvisa eventuella skillnader mellan tidigare forskning av outsourcing 

av logistiska tjänster bland stora företag och användandet inom mindre e-

handelsföretag, i en Svensk kontext. 

 

Externa logistikleverantörer kallas ofta tredjepartslogistiker. Liebs (1992, s.29) 

definition av tredjepartslogistik: ”användandet av externa företag för utförande av 

logistiska funktioner som traditionellt har utförts inom organisationen. 

Tredjepartslogistiker utför delar av, eller hela logistikprocessen eller utvalda 

aktiviteter”. 

 

Logistikföretag har utvecklats från att främst vara en leverantör av transporttjänster till 

att erbjuda lösningar inom andra områden i logistikkedjan. Detta har skapat möjligheter 

för mindre företag som saknar resurser eller kompetens för att bedriva en värdeskapande 

logistik och vara konkurrenskraftiga. Detta kan vara en av de bidragande orsakerna till 

att många e-handelsföretag har valt att anlita tredjepartslogistiker (Cho et al, 2008, 

s.341). En av anledningarna till att företag använder sig av tredjepartslogistiker är att 

företag kan fokusera på kärnverksamheten (Laarhoven et al, 2000, s.434). För ett 

nystartat e-handelsföretag kan användandet av en tredjepartslogistiker exempelvis ge 

företaget möjlighet att fokusera på olika aspekter inom affärsutveckling och med små 

medel vara konkurrenskraftig genom att fokusera på vissa delar inom hela den kedja 

som krävs för att uppnå kundtillfredsställelse.  

 

Beheshti et al, (2007) undersökte hur svenska små och medelstora företag använde 

internet inom företagens logistikkedja, ett av de berörda områdena var användandet av 

internet i relation till företagens transporter. Beheshti et al (2007, s.260-261) fann att 

användandet av internet i samband med transporter var utbrett och att företag använder 

internet för att reducera kostnader. Internet har även möjliggjort för e-handelsföretag att 

geografiskt följa produkter under transport då internetbaserade verktyg kan användas för 

att följa och spåra produkter under transporter. Studien inkluderar dock inte hur detta 
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påverkar företagens transportlösning rent ekonomiskt och tar heller inte hänsyn till 

exempelvis vilken typ av produkt företagen säljer och hur företagens förutsättningar 

inom distribution påverkas. Författarna identifierar detta som ett potentiellt 

forskningsområde då den teoretiska kunskapssamlingen rörande detta område är 

bristfällig (Beheshti et al, 2007, s.266-267). 

Minskade etableringsbarriärer mot e-handeln gör det möjligt för fler företag att starta 

försäljning via internet, företagen kan då besitta varierande kärnkompetens. Oberoende 

av den interna logistikkompetensen måste de på ett eller annat sätt distribuera 

produkten, vilket oftast kräver intern lagerhållning av produkterna. Saknas kunskapen 

om de kostnader ett lager medför kan lönsamheten bli lidande. Nästan all forskning om 

outsourcing är utförd på större marknader med annorlunda krav på lagring av produkter. 

Därmed finns det behov av att undersöka hur Svenska små- och medelstora företag 

väljer att distribuera produkterna och hur lagerhållningen påverkar val av 

distributionssätt. 

1.2.2 E-företagens möjligheter 

E-handel ger kunder möjlighet att utvärdera företag genom att besöka deras hemsidor. 

Oavsett var kunden väljer att köpa produkten kräver transaktionen mellan de båda 

aktörerna att produkten som sålts kan levereras till kunden. Hur väl leveransen utförs 

kan vara avgörande när konsumenter utvärderar företagen eftersom antalet företag som 

bedriver e-handel är stort. För att kunna erbjuda god leveransservice krävs att företagen 

har en fungerande logistik för att kunna distribuera produkten till kunden på ett 

fördelaktigt sätt. En lösning många företag använder är att använda en 

tredjepartslogistiker för att ta till vara på de fördelar det företaget erbjuder, oftast ett väl 

fungerande transportnät för snabb och effektiv distribution av produkter till kunden. 

Den logistiklösning återförsäljaren väljer, i detta fall outsourcing av distributionen till 

en tredje part, kräver ett väl utvecklat samarbete för att ge lönsamhet till båda 

parter(Fredholm, 2006, s.40-41). Logistiken har därmed ett strategiskt värde som 

företagen kan använda för att differentieras från konkurrenter. Wang & Ahmed (2009, 

s.27) undersökte strategiska aspekter av e-handel och identifierar ytterligare behov att 

utföra kvalitativa studier inom ämnet. Wang & Ahmeds (2009, s.27) undersökning är 

inte utförd på den Svenska marknaden, varför vi finner det intressant att vidare 

undersöka detta eftersom vi identifierar ett kunskapsgap. 

 

Forskare har identifierat hur logistikkompetens påverkar företag, Cho et al (2008) 

utförde en studie med syfte att undersöka hur intern logistikkompetens och outsourcing 

av logistiska aktiviteter påverkar företags lönsamhet. Studiens resultat visar att 

användandet av tredjepartslogistik har en positiv inverkan på e-handelsföretagens 

lönsamhet, forskarna kunde dock inte bevisa hur intern logistikkompetens påverkade 

lönsamheten vid användande av tredjepartslogistik. Cho et al (2008) menar att 

ytterligare forskning inom området behövs för att säkerställa om tredjepartslogistik ger 

positiv inverkan på ett företags resultat. En studie där e-handelsföretagens egen syn på 

deras interna logistik inkluderas kan bidra till att förklara e-handelsföretagens syn på 

tredjepartslogistik som en potentiell del av företagens verksamhet. Denna studie avser 

att undersöka detta område med syfte att skapa kunskap och förståelse för små och 

medelstora e-handelsföretags syn på användandet av tredjepartslogistik. 
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1.3 Problemformulering 
 

Vad är avgörande för små- och medelstora e-handelsföretag vid användning av 

tredjepartslogistik för hantering av lager och transporter? 

 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att komplettera det teoretiska ramverk som omfattar e-

handelsföretags eventuella användande av tredjepartslogistik i relation till företagens 

logistiklösning. Praktiskt ämnar vi minska glappet mellan e-handelsföretag och 

tredjepartslogistiker genom att undersöka företagens inställning mot användandet av 

tredjepartslogistik.  

 

1.5 Rapportens disposition  
Denna studie är uppdelad i ett antal kapitel för att läsaren ska få en klar bild av de olika 

momenten som ingår i denna forskningsprocess. I det inledande kapitlet introduceras 

läsaren till ämnet och behovet av ytterligare forskning inom ämnet. Vi redogör vidare 

vår syn på kunskap och den teoretiska metodologi som studien baseras på. Kapitel 3 

beskriver den teoretiska referensram som används vid analys av det insamlade 

materialet. Datainsamlingsmetod samt analysmetod beskrivs i kapitlet angående 

praktisk metod. Det femte kapitlet låter läsaren ta del av analys samt de resultat som 

analysen genererat. Studien avslutas med en sammanfattning och rekommendationer till 

framtida forskning inom ämnet samt en diskussion om resultatens trovärdighet.  

 

1.6 Förklaring av begrepp och definitioner 
Genomgånget används definitioner av olika begrepp, för att underlätta för läsaren får 

denne tidigt ta del av dessa för att bättre förstå kommande resonemang. Läsaren har 

även möjlighet att återvända till detta kapitel om något begrepp upplevs vara diffust. 

Anledningen att det finns Svenska och Engelska begrepp och definitioner är att viss 

teori inte översatts från det Engelska språket, vissa uttryck har således ingen användbar 

svensk förklaring.  

 

Brick and clicks – Är de företag som bedriver fysisk försäljning i butik och samtidigt 

bedriver e-handel. 

 

Drop-shipping – Är en typ av logistiklösning där en återförsäljare säljer produkter till 

en kund, men vidarebefordrar orders till sin leverantör som skickar ut produkten till 

kunden. Därmed rör sällan återförsäljaren produkterna utan agerar mellanhand åt 

grossisten. 

 

E-Business – Inbegriper e-commerce samt övriga elektroniska transaktioner med 

kunder och leverantörer. Det kan sägas vara ett företags elektroniska infrastruktur då 

många av de beslut som sker i ett företag baseras på elektronisk data eller utförs via 

elektronik. 

 

E-Commerce – Är de affärsaktiviteter ett företag har som direkt går att koppla mot 

kunden. Detta sker över webben där kunden använder hemsidan att navigera fram till 
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produkten, och företaget i sin tur marknadsför sig och sina produkter genom 

affärssystem mot kunden. 

 

E-handel – Den svenska termen är samma som engelskans e-Commerce och är således 

när konsument eller företag köper, säljer eller byter en produkt med internet som 

hjälpmedel. 

 

E-handelsföretag – Definierar vi ett företag som bedriver handel över internet, där 

både Brick & Click och Pure plays inkluderas. Samtliga företag som säljer företag över 

internet anses vara e-handelsföretag.  

 

E-SCM – Integration av SCM och e-business. Företagen integrerar SCM med internet 

för att kunna uppdatera försäljning, lager etc.  

 

Logistik - Handlar om att leda och kontrollera materialflöden från input till output, 

exempelvis från kund lägger order tills leverans erhålls. Parallellt med materialflödet 

finns information, resurs samt monetära flöden. Syftet är att erhålla en hög service 

kostnadseffektivt för att tillfredsställa alla parter i flödeskedjan, vilket även ställer krav 

på dessa. Krav på väl etablerade logistik är främst inom producerande företag och 

transportföretag där produkter transporteras.  

 

Logistiklösning – Är den logistiska lösning ett företag väljer. Exempelvis outsourca 

transport och hantera övriga processer själv. Pure play företag använder en 

logistiklösning, och brick and click använder exempelvis en annan logistiklösning. 

Logistiklösning är beroende på en rad faktorer varav ett kan baseras på 

leverantörssamarbete.  

 

Outsourcing – Ett företag lägger ut en eller flera processer på entreprenad för att ha 

större möjlighet att fokusera på kärnverksamheten. Detta kan te sig i en rad olika 

miljöer, företag anlitar ett specialiserat företag att skapa design till hemsida, 

producerande företag anlitar annat företag att transportera produkterna exempelvis. 

 

Pure plays – Är de företag med endast e-handel som försäljningskanal. 

 

Supply Chain (SC) - En distributionskedja bestående av alla parter som är med och 

uppfyller en kunds önskemål. Hit hör tillverkare, transportörer, återförsäljare etc, inom 

varje del finns olika avdelningar t.ex. inköp, marknadsföring, försäljning. Syftet är att 

varje del inom kedjan ska vara vinstdrivande och effektiv för att generera bättre kvalitet. 

 

Supply Chain Management (SCM) – Handlar om hur företag hanterar de olika 

distributionskedjorna och arbetar med helheten vad som är bäst för 

företaget/organisationen. Syftet är ökad effektivitet. 

 

Tredjepartslogistik (3PL) – Det företaget som via outsourcing anlitas att sköta 

processer kallar 3PL (Tredjeparts företag) där de främsta tjänsterna är lager och 

transporter. 
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2. Teoretisk Metod  
 

I den här delen anges hur författarnas förförståelse påverkat studien. Vidare beskrivs 

synen på kunskap och hur kunskap skapas. Vidare redogörs studiens angreppssätt och 

de metodval som gjort. Slutligen diskuteras insamling av sekundärkällor och hur de 

kritiskt utvärderats.  

 

2.1 Förförståelse  
 

2.1.1 Teoretisk förförståelse 

Vi har en något delad utbildningsbakgrund vilket bidragit till att vi inte till fullo delar 

teoretisk förförståelse. En av författarna har en naturvetenskaplig bakgrund då denna 

valde en teknisk utbildning på gymnasienivå. Utbildningen var starkt kopplat till teknisk 

industri som kan anses vara karaktäriserad av den positivistiska synen på objektivitet. 

Den andra författaren valde en samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning, arbetssättet 

under denna utbildning kan kopplas mer till hermeneutiken där djupare förståelse och 

analys av bakomliggande faktorer ges mer utrymme. Internt inom gruppen har vi 

således sedan gymnasiet en något splittrad förförståelse. Dessa förändrades till att bli 

mer förenade under universitetsstudierna.   

 

Vi har båda studerat civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik 

vid handelshögskolan, Umeå universitet. Utbildningen förmedlar kunskap inom flertalet 

ämnesområden där försäljning, nationalekonomi, statistik och logistik kan räknas till de 

ämnen som tillägnats mest fokus. Förförståelse påverkar hur en forskare uppfattar och 

angriper ett lämpligt forskningsproblem (Holme & Solvang, 1997, s.151). Förförståelse 

skapas genom utbildning, social bakgrund och andra erfarenheter vilket påverkar val av 

problemområde och således även problemformulering (Johansson-Lindfors, 1993, s.25). 

De logistiska inslagen i utbildningen vi tagit del av har bidragit till att vi innan arbetet 

med denna studie haft möjlighet att reflektera över hur logistiken inom e-handelsföretag 

fungerar och påverkar företagens verksamhet. Den förförståelse vi hade vid inledandet 

av denna studie påverkade definitivt ämnesval men var även en bidragande faktor när vi 

specificerade studien genom problemformuleringen.  

 

Den teoretiska förförståelse båda skribenterna besitter påverkade ämnesvalet. Det finns 

även en risk att denna förförståelse har begränsat exempelvis val av teorier då vi enligt 

vår teoretiska förförståelse utvärderat vilka teorier som är lämpliga att använda i 

studiens teoretiska ramverk. Vi anser dock att det inte har drabbat oss negativt. 

Förförståelsen kan även betraktas som en fördel då vi har kunskap rörande vilka teorier 

som kan vara tänkbara. Den teoretiska förförståelsen var även behjälplig vid 

intervjutillfällen då vi som intervjuare har möjlighet att använda teoretisk kunskap samt 

vår förförståelse för att öka informationsinsamlandet. Den teoretiska förförståelse vi 

besitter anses inte ha påverkat hur vi framställt det olika företagen då företagens 

logistikbehov varierar och att det således inte finns en logistiklösning som är bättre än 

övriga.  
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2.1.2 Praktisk förförståelse  

Vi har båda erfarenhet av e-handel då båda ofta köper produkter av olika e-

handelsföretag. För oss som kunder har logistiken varit en dold process som vi inte har 

någon direkt kontakt med bortsett från att vi i något skede hämtar ett paket eller får det 

hemlevererat. Det är först när logistiken skapar problem som förseningar, skador på 

produkter, ofullständiga order och liknande som vi som konsumenter inser hur viktig 

logistiken är för e-handelsföretagen. Detta har bidragit till att vi under åren skapat oss 

en uppfattning för logistikens påverkan på oss som konsumenter när vi väljer e-handel 

före traditionella försäljningskanaler. I de fall då vi upplevt att logistiken fallerat har den 

kundnytta vi relaterat till företaget försvunnit och företaget har således förlorat den 

konkurrensfördel de haft. Sannolikheten för en fortsatt relation och framtida köp av 

företaget minskar drastiskt när vi som kunder upplever dessa logistikproblem.  

 

När vi som konsumenter utvärderar e-handelsföretag som erbjuder en vara spelar 

leveranstid en avgörande faktor vilket företag som till slut erhåller försäljningen. Vi 

anser båda därför att logistiken är bland de allra viktigaste funktioner för att på ett 

framgångsrikt sätt bedriva e-handel. Våra erfarenheter inom e-handeln härstammar ur 

ett konsumentperspektiv, vilket till fullo inte kan överföras till det företagsperspektiv 

denna uppsats antar. Vi vill dock hävda att dessa erfarenheter ändå ger oss en förståelse 

för några av de problem som kan uppstå inom logistik samt den inverkan den får för oss 

konsumenter men även företaget i form av extra arbete eller förlust av kunder.   

 

2.2 Kunskapssyn  
Kunskapssynen hos individer som bedriver forskning kan komma att påverka 

forskningens utfall (Johansson-Lindfors, 1993, s.10). Kunskapssyn kan delas upp i två 

begrepp, verklighetsuppfattning (Ontologi) är kopplat till hur en person uppfattar 

omvärlden samt vetbarhetsuppfattning, (Epistemologi) hur denna verklighet studeras 

(Johansson-Lindfors, 1993, s.10). Dessa två begrepp anser Alvesson & Sköldberg 

(1994, s.11) vara avgörande faktorer för vad som anses vara god forskning inom det 

samhällsvetenskapliga ämnesområdet.  

 

Ontologi och epistemologi i olika sammansättningar har bidragit till att två 

huvudsakliga skolbildningar framträtt och blivit en form av kategorisering inom 

kunskapssyn, dessa skolbildningar är positivism och hermeneutik. Skolbildningarna 

positivism och hermeneutik är förenklingar av de underliggande uppfattningarna 

(ontologi och epistemologi), trots det kan dessa skolbildningar användas för att beskriva 

en persons kunskapssyn då ontologi oftast påverkar epistemologi. Detta betyder således 

att en människas syn på verkligheten även kommer att påverka hur denna människa 

avser att lära från denna. Att beskriva en individs verklighets- och vetbarhetsuppfattning 

med skolbildningstermerna positivism och hermeneutik är en lämplig begränsning inom 

samhällsvetenskapliga undersökningar. (Johansson-Lindfors, 1993, s.36-37) 

 

Hermeneutiken kännetecknas att verklighetsuppfattningen, förståelsen och tolkningen 

av denna är subjektiv, människan skapar verkligheten och är samtidigt en del av den 

(Johansson-Lindfors, 1993, s.57). Då undersökningsobjekten i denna undersökning är 

företag vars agerande styrs av människors handlande är det lämpligt att med 

kunskapssyn där människors handlande och sociala aspekt är en del av verkligheten. 

Bryman & Bell (2005, s.25-26) hävdar att hermeneutiken bygger på tolkningar och 

förståelse runt det mänskliga beteendet och individers uppfattning av världen. Detta 
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styrker argumenten för att vår hermeneutiska kunskapssyn troligtvis kommer bidra till 

en ökad förståelse för hur respondenterna utvärderar outsourcing och tredjepartslogistik. 

Detta kan främja denna studie då författarna förstår vikten av att utföra studien utan 

förbestämda åsikter och förväntningar som kan påverka studiens resultat. Vi anser detta 

vara viktigt för studiens kvalitet.  

 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt 
Genom att redogöra vilket angreppsätt en forskare använder kan denne beskriva 

kopplingen mellan empiri och teori i en studie (Patel & Davidsson, 2011, s.23). 

Deduktion och induktion är två övergripande metodiska angreppsätt som beskriver hur 

forskaren beskriver relation mellan empiri och teori (Johansson-Lindfors, 1993, s.54-55; 

Bryman & Bell, 2005, s.23-24). Angreppssättet i en studie beror ofta på vilken 

kunskapssyn forskaren har (Johansson-Lindfors, 1993, s.54-55). Ofta använder forskare 

med en positivistisk kunskapssyn ett deduktivt angreppsätt medan forskare med en 

hermeneutisk kunskapssyn ofta använder ett induktivt angreppssätt (Starrin & 

Svensson, 2007, s.35; Bryman & Bell, 2005, s.23). Deduktion innebär ofta att befintliga 

teorier används förr att skapa hypoteser eller modeller som sedan testas i verkligheten 

(Johansson-Lindfors, 1993, s.55-56). Det deduktiva angreppssätt som används i denna 

studie är således motstridigt mot föregående argument då vi anser oss vara 

hermeneutiker. Detta behöver inte innebära att studiens kvalitet sänks då förhållandet 

mellan kunskapssyn och angreppssätt inte är absolut.  

 

Val av vetenskapligt angreppsätt bottnar i grundtanken att vi inte ämnar skapa en ny 

teori i ämnet. Vi ämnar undersöka hur e-handelsföretagens situation förändras vid valet 

av att hantera logistiken internt eller via tredjepartslogistiker, vilket tyder på en 

hermeneutisk kunskapssyn. Forskare kan anta en deduktiv ansatts fast de inte har en 

positivistisk kunskapssyn (Starrin & Svensson, 1994, s.51-52). Vi använder befintlig 

teori när vi förbereder undersökning och analys av verkligheten. Vi använder alltså teori 

när vi utvecklar kunskap från verklighet och prövar den befintliga teorin som berör vårt 

undersökningsområde. Detta stämmer överens med vad flera forskare anser vara ett 

deduktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2005, s.23-24; Patel & Davidsson, 2003, s.23; 

Johansson-Lindfors 1993, s.55-56; Wallen, 1996, s.47-48).  

 

2.4 Kvalitativ forskningsmetod  
Den forskningsmetod som tillämpas i denna studie kommer vara kvalitativ. Det 

huvudsakliga argumentet för detta är att studiens ämnar skapa förståelse. Holme & 

Solvang (1997, s.77) hävdar att en kvalitativ metod är lämplig om forskaren vill skapa 

en djup förståelse och totalperspektiv av det fenomen som studeras. Det deduktiva 

angreppssätt som används i studien kopplas ofta ihop med kvantitativa 

datainsamlingsmetoder som syftar till att skapa resultat som är mätbara (Bryman & 

Bell, 2005, s.40). Detta innebär inte att den kvalitativa metod vi valt är felaktig, då 

metodval är beroende av det fenomen som skall studeras och vilka förhållanden det 

innebär (Holme & Solvang, 1997, s.77; Johansson-Lindfors, 1993, s.72).  

 

Samtidigt påverkar frågeställningen i en studie valet av metod, problemformuleringen i 

denna studie är av undersökande karaktär då det betonas att undersökningen syftar till 

att påvisa de bakomliggande faktorerna till e-handelsföretagens agerande, denna typ av 

formulering tyder på en kvalitativ forskningsmetod (Starrin & Svensson, 1994, s.25). En 

kvalitativ metod kan användas för att förstå en individs agerande och samtidigt skapa en 
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helhetsbild av de egenskaper och relationer som påverkar den kontext där individen 

agerar (Holme & Solvang, 1997, s.76; Starrin & Svensson, 1994, s.77). Då företagets 

agerande styrs av den beslutsfattande individen är dennes agerande samt de påverkande 

kontextuella faktorerna som påverkar individen i beslutet högst relevanta för studien. 

Den kvalitativa forskningsmetoden är således att föredra i denna studie.  

 

Den finns även negativa aspekter gällande den kvalitativa forskningsmetoden. Forskare 

har riktat kritik mot den primära datainsamlingsmetoden som används i denna studie, 

kvalitativa intervjuer kritiseras då de kan sakna objektivitet beroende på samspelet 

mellan människorna i intervju situationen (Kvale, 1997, s.64). Vi är medvetna om denna 

brist och avser minimera den eventuellt negativa inverkan på studiens kvalitet ur ett 

objektivitetsperspektiv.   

 

2.5 Litteraturstudie och insamlandet av sekundärkällor 
En litteraturstudie kan hjälpa forskaren under hela forskningsprocessen och spelar en 

stor roll under inledningen av studien då forskaren identifierar möjliga 

forskningsområden, begreppsdefinitioner och teoretiska modeller som kan vara 

lämpliga att använda i studien (Backman, 2008, s.28-29; Svenning, 2003, s.36). Vi har i 

begynnelsen för denna studie utfört en litteraturstudie där vi mestadels granskade 

tidigare studier utförda av forskare. Dessa kunskapskällor brukar ofta benämnas 

sekundärkällor. Resultat och teoretiska modeller forskare skapat genom tidigare studier 

räknas som sekundärkällor (Olsson & Sörensson, 2007, s.31; Bryman & Bell, 2005, 

s.230-231). Under litteraturstudien tog vi del av forskning som bedrivits inom det 

område vi avser att studera. I takt med att vår kunskap inom området ökat kunde vi även 

identifiera samband i de resultat som redovisades. Exempelvis finns det en mängd 

forskning som undersökt upplevda fördelar med outsourcing och några få faktorer 

omskrivs ständigt vara starkt påverkande. Dessa resultat har presenterats av olika 

forskare i olika kontexter, observationerna kan då antas vara korrekta. Insikter likt 

denna uppkom under litteraturstudien. Holme & Solvang (1997, s.137-138) hävdar att 

litteraturstudien ger forskaren bättre medvetenhet att tolka och utvärdera en källa. Vi har 

även tagit del av sekundärdata i form av statistik från SCB. Sekundärdata är dyr att 

producera vilket innebär att statliga institutioner likt statistiska centralbyrån ofta 

tillhandahåller en bred och tidsomspännande statistik studenter och forskare kan 

använda (Bryman & Bell, 2005, s.230-231, Holme & Solvang, 1997, s.179).  

 

En stor merpart av källorna vi använt är vetenskapliga artiklar. Merparten av dessa 

hittades i databaser studenter har tillgång till via Umeå universitetsbibliotek. Vid 

sökningen används sökord i kombination med sök parametrar för att särskilja de artiklar 

som berör det relevanta ämnet. Exempel på sökord som i kombination med olika 

styrningar använts är: third party logistics (3PL), nordic 3PL, internet adoptation, 

logistics outsourcing, outsourcing, supply chain management (SCM), Electronic SCM, 

e-commerce, e-commerce logistic, Small and mediums sized enterprises, micro-

enterprises, drop-shipping, warehousing etc.  

 

Antalet artiklar en sökning genererar kan vara stort och många är inte relevanta för 

studien och kan i vissa fall inte anses vara trovärdiga. En artikel som är ”peer-reviewed” 

anses vara mer trovärdig då forskare och annan expertis utvärderat om studiens resultat 

och metodik är rimliga och således kan antas vara trovärdiga. En stor majoritet av 

vetenskapliga artiklar vi använt oss av har granskats och är peer-reviewed. Flertalet av 
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de författare vi refererat till är välkända inom deras respektive forskningsområde. 

Exempelvis refererar många forskare inom tredjepartslogistik till Lieb, Randall och 

Skjoett-Larsson. Då aktiva forskare troligtvis har djupare kunskap inom ämnet vi 

studerar inkluderar dessa i vår teoretiska referensram då de anses vara trovärdiga. Vi har 

i största möjliga mån försökt använda sekundärkällor från forskare som utfört studien, 

dessa omskrivs ofta förstakällor. Således har vi försökt att alltid hitta den ursprungliga 

forskarens studie; förstakällan istället för att referera till forskare som tolkat studien som 

då är en andrakälla (Svenning, 2003, s.288; Johansson-Lindfors, 1993, s.89).  

 

Grund för vetenskapsteoretiska redogörelsen studien ger baseras på ett flertal böcker 

med fokus på metodologiska aspekter av en studie. Många av böckerna är 

översättningar eller sammanfattningar av forskning inom det metodologiska 

forskningsområdet. Johansson Lindfors bok: att utveckla kunskap, har använts som 

riktmärke för det vetenskapsteoretiska kapitlet i denna studie. Johansson Lindfors 

resonemang styrks av andra författare vilket stärker vår tilltro för bokens trovärdighet. 

Detta kan även appliceras på de metodböcker som används i studien. De anger ofta 

snarlika förklaringar av begrepp som förklaras och diskuteras i denna studie. Helheten 

av litteraturen som styrker metodologiska ställningstanden i denna studie anses därför 

vara trovärdig. Liknande resonemang kan föras för den litteratur som används för att 

beskriva utförandet av studien, vanligtvis kallad praktiskt metod. Studiens 

metodologiska kapitel stärks av ett större antal källor vilket ökar trovärdigheten.   

 

2.6 Källkritik 
Primärkällor baseras på data och resultat forskaren delaktigt i att producera (Svenning, 

2003, s.289; Holme & Solvang, 1997, s.132). Källor som används i denna studie är 

således sekundärkällor. Vid insamlandet av sekundärkällor, beskrivet ovan, fokuserade 

vi sökning och insamling av material efter olika ämnesområden. Om sökord och 

sökparametrar används effektivt kan sökresultatet mestadels bestå av källor som 

behandlar eller nära angränsar till det ämne sökningen avsett. Källkritik kan och bör 

utföras i flera steg. Källkritiken kan inledas vid insamling av sekundärkällor av 

vetenskapliga artiklar genom anpassning av sökord och indexeringar till det aktuella 

ämnesområdet i samband med databassökning (Johansson-Lindfors, 1993, s.88). Vi 

anser oss således utfört ett initialt urval av de källor vi övervägt att inkludera i denna 

studie.  

 

För att innefatta en god källkritik vid valet av teorier kan tre huvudsakliga begrepp 

tillämpas som utgångspunkt för utvärderingen av en källa som skall inkluderas i 

teoribildningen. Dessa tre aspekter är källans ursprung, den empiri studien baseras på 

samt aktualitet. (Johansson-Lindfors, 1993, s.88). En undersökning av en källas 

ursprung bör påvisa om källan är en förstakälla bestående av sekundärdata från den som 

gjort studien eller om det är en andrahandskälla vilket betyder att undersökande källa 

baseras på en annan forskares studie. Risken att använda feltolkade källor eller med 

kontextuella fel minskar vid användande av förstakällor (Johansson-Lindfors, 1993, 

s.89; Holme & Solvang, 1997, s.132). Vi har i denna undersökning ett fåtal 

andrahandskällor, exempelvis spekulationer angående utvecklingen av e-handel i 

problembakgrundsavsnittet. De källor vi använder vid uppbyggande av teoretiska 

ramverket är genomgående förstakällor. 
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Även om forskare använder en sekundär förstakälla betyder inte det att källan 

automatiskt anses vara trovärdig för studiens syfte. Den empiriska grund som användes 

i den studie som en forskare vill referera till bör analyseras, vilket ibland kan vara 

problematiskt (Johansson-Lindfors, 1993, s.89). Vi vill poängtera att mycket av den 

forskning som bedrivits rörande vilka logistikaktiviteter som outsourcas, exempelvis 

Liebs studier riktas mot stora företag och utförs ofta med kvantitativa 

forskningsmetoder. Vi ser dock ingen anledning att resultaten i dessa studier skall vara 

kontextbundna att de inte går att använda i denna studie. Då vi antagit ett deduktivt 

angreppssätt kan denna studies resultat även komma att komplettera den teori som finns 

i ämnet. Vi har även beaktat att många teorier är skapad för andra marknader, 

exempelvis amerikanska marknaden. Skillnaderna kan vara storlek på företag och 

konsumtionsbeteenden vilket gör att det inte kan anpassas till Svenska marknaden i 

samma utsträckning.   

 

En studies trovärdighet kan även påverkas med tiden då vissa resultat är starkt 

tidsberoende och kan bli missvisandes (Svenning, 2003, s.295). Det finns även en 

möjlighet att äldre studier blivit reviderade då andra forskare motbevisat resultaten 

(Befring, 1994, s.176). Då internet som fenomen inte existerat allt för länge kommer 

studier som berör exempelvis e-handel vara relativt nya. Samtidigt fångar e-handel 

många forskares intresse vilket bidrar till att utvecklingen inom forskningsområdet går 

relativt snabbt. Vi har därför försökt att använda oss av aktuella studier i högsta mån vid 

uppbyggnaden av den teoretiska redovisningen för e-handel. Tredjepartslogistik är 

också ett forskningsområde med stark utveckling. Vi anser dock att den i jämförelse 

med forskningen mot e-handel och internet har stagnerat. Vi har avsett att använda 

aktuella studier men lagt större vikt vid stark ämnesrelevans. Några av dessa studier är 

således relativt gamla. Johansson-Lindfors (1993, s.89) hävdar dock att studier kan vara 

relevanta även om de inte genomförts i direkta nutiden. Av de källor vi använt har några 

publicerats i slutet av nittiotalet, dessa studier har dock refererats senare vilket ger tillit 

till att dessa studier kan bidra vid teoriuppbyggnaden i denna studie. Några av de 

logistikkällor baseras på svenska författare och har varit kursböcker under utbildningen, 

vilket gör att vi anser de vara tillräckliga. Faktumet att de även är på svenska har varit 

en fördel eftersom risken för feltolkningar är mindre jämfört med litteratur på engelska, 

vilka även kan handla om andra kontexter. Dock har vi försökt styrka med övriga 

referenser där vi anser det behövas. De svenska författarna vi syftar på är främst 

Oskarsson och Segerstedt. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Detta kapitel kommer redogöra för användandet av den teoretiska grund 

datainsamlingen utgick ifrån. Teorierna utgör även grunden för kommande analys av 

empirisk data.  

 

3.1 E-handel  
Hashim (2009, s.126) hävdar att det inte finns en generellt accepterad definition av e-

handel, det finns dock två återkommande inslag, begreppen e-commerce och e-business. 

E står för elektroniskt där olika tekniska lösningar möjliggör transaktioner mellan 

företag. E-commerce (e-handel) avser transaktioner mellan säljare och köpare. De 

berörda avdelningarna inom företagen är till exempel inköp, försäljning samt 

marknadsföring. E-business är den andra delen innehållande e-commerce samt tekniska 

lösningar vilket möjliggör transaktioner. E-business inom företag är mer komplex då 

syftet är effektivisering, produktivitet samt kostnadsbesparing. (Hashim, 2009, s.126)  

 

Vi kommer endast använda oss av e-handel i detta arbete, motsvarande e-commerce. E-

handel kan därmed definieras som transaktioner mellan säljare och köpare via tre 

kategorier: hemsidor för försäljning av varor, kommunikation via e-mail samt inköp via 

hemsidor (Hashim, 2009, s.126). Vi har tidigare valt att använda en ändamålsenlig 

definition av Turban (2010, s.46) ”processen att köpa, sälja, överföra, eller utbyte av 

produkter, tjänster och/eller information via nätverk, främst Internet och intranät”. 

Denna definition kommer att användas i detta arbete. Genom definition av e-handel och 

beskrivning av de områden e-handel skiljer sig från traditionell handel anser vi oss 

kunna beskriva och analysera den undersökande kontexten med djupare förståelse.  

 

Marknadsplatsen internet skapar ger företag möjlighet att exponera produkter till 

konsumenter från olika delar av världen, förutsatt att de har tillgång till internet, 

konsumenter kan oberoende av tid och plats köpa produkter. Därmed erbjuder internet 

stora fördelar för företag då försäljningsområdets gränser suddas ut och möjligheterna 

att nå kunder på långväga avstånd blir större. Utan en fysisk butik finns möjligheter att 

erbjuda ett bredare produktsortiment då lagermöjligheter ökar. (Enders & Jelassi, 2000, 

s.544). De möjligheter internet erbjuder små- och medelstora företag är en chans att öka 

försäljningen vilket indirekt bör ge högre resultat (Levenburg, 2007, s.99-102). 

Användningen av de olika verktyg internet erbjuder skiljer sig mellan företag, där 

mindre tenderar använda verktygen främst till lokalisering av leverantörer samt 

kommunikation med kunder medan större företag implementerar internet i mer 

komplexa processer (Clark & Douglas, 2011, s.357; Levenburg, 2007, s.99-102). 

Företag kan även använda internetbaserad kommunikation vilket bidrar till ökad 

flexibilitet inom organisationen, vilket sedermera är positivt relaterat på företagets 

resultat (Celuch & Murphy, 2010, s.140-141). Dynamiken på internetmarknaden skiljer 

sig i vissa fall mot den traditionella marknaden. Således vill vi inkludera denna del av 

teorin för att bättre förstå e-marknaden och vad företagen har för möjligheter och 

nackdelar jämfört med traditionella företag.  

  
3.1.1 Affärsmodeller inom e-handel 

E-handelsföretagen delas enligt Rasheed (2008, s.89-90) vanligtvis upp i två kategorier 

med differentierade affärsmodeller, specificerad nedan. Anledningen att vi använder 
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denna teori är för att jämföra skillnader och likheter mellan företag baserade på 

internetmarknaden och den traditionella marknaden. Eventuella skillnader i företags 

logistik kan relateras till företagets användande av internet.  Företag med högre 

internetanvändande har andra förutsättningar än företag med lågt internetanvändande. 

Två huvudsakliga affärsmodeller inom e-handeln:  

 

● Brick and clicks är en samlingsterm för företag som kompletterar traditionell försäljning 

med e-handel, exempelvis fysiska butiker. (Rasheed, 2008, s.89-90)  

● Pure plays är en benämning på företag agerandes på internet och säljer produkter via e-

handel, företagen bedriver inte fysisk försäljning. (Rasheed, 2008, s.89-90). 

 

Brick and clicks företag kan ibland inneha en fördel då de utvecklat befintliga 

logistiklösningar för företagets fysiska försäljning vilket pure plays företag saknar 

eftersom de inte bedriver fysisk försäljning (Grewal et al, 2004, s.709). Skillnaden 

mellan affärsmodellerna är således logistiklösningar och vilka kanaler som används. 

När företag med fysisk försäljning övergår mot internet och övergår till att vara bricks 

and clicks måste de ibland skapa nya distributionskanaler för att tillfredsställa 

internetförsäljningen. Nyetableringen kan medföra eventuella konflikter i 

distributionskanalerna, vilket kan lösas genom att skapa nya kanaler endast avsedd för 

internetförsäljning. (Rasheed, 2008, s.89) Distributionsmässiga skillnader mellan 

marknaderna kan göra det problematiskt för företag vid skifte från fysisk försäljning till 

försäljning över internet. Den traditionella distributionen innebär transport från 

leverantör till återförsäljare medan internetdistributionen kräver en mycket högre 

flexibilitet eftersom produkterna ska skickas till kunderna vilket även ställer högre krav 

på att företaget uppnår en hög servicegrad. (Kiang et al, 2000, s.391-392) Risken för 

konflikter mellan distributionskanalerna är hög, därför bör företagen skapa ny 

distributionskanal vilket medför kostnader och kan innebära kortsiktig ekonomisk 

osäkerhet (Geyeskens et al, 2002, s.116).  

 

Geyskens et al (2002, s.116) menar att detta inte inträffar i lika stor utsträckning inom 

pure play företag då de inte har befintliga distributionskanaler utan måste skapa nya 

anpassade till rådande marknad. Fördelen för pure play företagen är högre tillgänglighet 

mot kunden. Kunden behöver inte spendera resurser på transporter, samtidigt är 

inköpsprocessen mindre tidskrävande då kunden kan beställa via datorn. Däremot bör 

pure play företagen erbjuda något mervärde till kunderna eftersom kunderna kan 

uppleva viss osäkerhet för produktens kvalitet samt företagets förmåga att leverera 

produkten. Brick and clicks kan genom fysisk butik erbjuda kunden att uppleva 

produkten fysiskt och därmed utvärdera kvaliteten. En lösning pure play företag kan 

göra är att ge kunden gratis prenumeration om företaget exempelvis säljer abonnemang 

för att kunden ska kunna utvärdera tjänsten. (Tojo & Matsubayashi, 2011, s.281-282) 

 

Genom att dela upp internetföretagen i pure plays och bricks and clicks möjliggörs en 

analys där vi kan identifiera skillnader mellan dessa två kategorier av e-handelsföretag. 

Genom att differentiera företag beroende på affärsmodell ämnar vi att möjliggöra 

upptäckandet av skillnader i hur företag som använder de olika affärsmodellerna 

använder tredjepartslogistik då företagens förutsättningar är olika. Således anses 

användandet av denna teori kunna bidra till att stärka den teoretiska kunskapssamlingen.  
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3.1.2 E-företags integration med internet 

E-handel innebär handel av varor och tjänster över internet. Detta möjliggörs av tre 

huvudsakliga områden: hemsida som möjliggör försäljning, inköp samt 

kommunikations aktiviteter (Hashim 2009, s.126). Rao et al (2003, s.14-15) föreslår en 

modell som kan utvärdera hur integrerat ett företag är mot internet. Modellen har fyra 

steg där de olika stegen innebär olika nivåer av internetintegration. Högre nivåer 

innebär ofta mer avancerade tekniska lösningar, högre kostnader och komplexitet. De 

olika nivåerna följer ingen kronologisk ordning och ett företag kan redan vid 

introduktionen till internet motsvara en högre nivå förutsatt att de uppfyller kriterierna 

för respektive nivå. (Rao et al, 2003, s.15) Modellen kommer i detta arbete modifieras 

eftersom vissa aspekter inte anses tillföra arbetet något. Dessa är det Rao et al (2003, 

s.14-15) kallar hämmande och underlättande faktorer vilka påverkar företagens 

möjligheter att uppnå en högre nivå av internetintegration. De två faktorerna omfattar 

både interna och externa fenomen som ofta är teknikrelaterade (Rao et al, 2003, s.14-

15). Denna studie avser inte att undersöka e-handelsföretagens tekniska kompetens eller 

vilka utomstående faktorer som påverkar företagen till att integrera internet i företaget. 

Således exkluderas denna aspekt av modellen.  

● Närvaro – Företagets första steg ut på internet handlar om att visa sin närvaro genom 

en hemsida där produkt eller tjänst beskrivs. E-mail adress kan även registreras för att 

kunder ska kunna kontakta företaget. Hit räknas enklare typer av företag som klassas 

som brick and clicks och har som mål att främst locka potentiella kunder till fysisk 

butik. (Rao et al, 2003, s.16) 

● Portal – I detta steg vidareutvecklar företaget hemsidan med tvåvägskommunikation 

mellan företag och kund, vilket ger kunder möjlighet att skapa order via hemsidan. 

Hemsidan används ofta av företag som använder internet för att samla in beställningar 

och kund betalar genom andra metoder. (Rao et al, 2003, s.17-18) 

● Transaktionsbaserad – Skillnaden mot tidigare har företaget integrerat hemsidan med 

interna informationssystem vilket resulterar i att lagerstatus och direktbetalningar är 

möjligt att utföra. Företag har möjlighet att erhålla uppdaterade försäljningssiffror då 

varor vid transaktion registreras i systemet. Här tror vi att båda affärsmodellerna är 

verksam, men kanske främst företag som utvidgar sin fysiska butik till internet där de 

måste integrera försäljning med lagerstatus. (Rao et al, 2003, s.18-19) 

● Företagsintegration – Den sista fasen innebär att all typ av transaktioner mellan kund 

och leverantör sker genom elektroniska medel. Kundrelationer (CRM) skapas genom 

användandet av internet, för att erbjuda den service som krävs. (Rao et al, 2003, s.20-

21) 
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Figur 3.1 Internetintegration Modifierad av författarna (Rao et al, 2003, s.15). 

 

Denna teori kompletterar teorin om pure plays och bricks and clicks, eftersom vi har 

möjlighet att se skillnader i affärsmodellen och hur väl företagen integrerat internet. Det 

kan finnas en koppling mellan internetintegration och användandet av internet som 

försäljningskanal. Företagens verksamhet kan påverkas av hur väl de integrerat internet 

i transaktionerna, vi möjliggör identifiering av samband mellan internetintegration och 

internetförsäljning.    

3.2 Intern logistik och supply chain management (SCM) 
 

3.2.1 Logistik 

För att förstå vad Supply Chain Management (SCM) är underlättar det att först definiera 

logistik. Logistik är en del i ett företags Supply Chain Management innehållandes 

planering, implementering samt kontroll över de fysiska processerna i form av 

produkter samt information (Council of Supply Chain Management Professionals, 

2012). Vi kommer i detta arbete relatera logistik till hur företag vinstmaximerar genom 

att minimera förlust i flödet vilket inbegriper material samt information som hanterar 

vem produkten ska till, i vilken kvantitet och kvalitet (Oskarsson et al, 2006, s.23). 

Flödet inom ett företag sker inom alla avdelningar och funktioner såsom 

materialförsörjning, produktion samt distribution, där lager ofta återfinns mellan 

avdelningarna (Oskarsson et al, 2006, s.22). 

 

En stor orsak till att logistik och supply chain ofta uppmärksammas beror på företagens 

hårdare konkurrens om kunderna där företagen måste erbjuda något extra, där pris, 

kvalitet eller leverans hör till de viktigare konkurrensfördelarna. För att lösa detta måste 

företagen minska kostnader bundna till produkten, och en av de större posterna är 

lagerhållning. Därmed är det viktigt att ledningen inom företag beslutar hur de ska 

hantera lager. (Tsao & Lu, 2011, s.402-403) 
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Lager fyller en viktig funktion inom företag, genom att lagerhålla produkter kan företag 

möta efterfrågan från kunder och möjliggöra relativt korta leveranstider. Företag som 

agerar återförsäljare och således inte producerar varorna bör ta hänsyn till 

leverantörernas leveranstid. In- och utleveranser av produkter sker sällan simultant och 

lagret används för att kunna hantera variationen mellan in- och utleveranser. 

(Segerstedt, 2009, s.23) Ett lager binder således kapital och kräver resurser samt 

utrymme vilket genererar kostnader. Därmed skapar större lager högre kostnader men 

höjer samtidigt sannolikheten för att en produkt finns i lager och kan säljas då kund 

efterfrågar produkten. Ett litet lager innebär istället att försäljningen kan drabbas 

negativt då produkter som kunder efterfrågar inte finns i lager. Anledningen till 

varubrist kan vara fluktuation i försäljning eller försenade leveranser. (Segerstedt, 2009, 

s. 23-24; Oskarsson et al, 2006, s.107; Toomey, 2000, s.45) In- och utflöde av produkter 

till lager baseras på prognoser, medvetet eller omedvetet, där hög osäkerhet bidrar till 

att fler produkter lagras, lägre osäkerhet möjliggör mindre lager (Segerstedt, 2009, s.37; 

Oskarsson et al, 2006, s.146-147). En prognos ligger till grund hur mycket ett företag 

beräknas sälja, men är bara en skattning av den faktiska försäljningen. En extra säkerhet 

företag använder för att kunna hålla låga lagernivåer och vara konkurrenskraftig är 

beställningspunktsystem med uppgift att initiera inköp av produkten när lagernivån 

understiger en bestämd punkt som baseras på förväntad försäljning och ledtid av 

produkter från leverantör. (Segerstedt, 2009, s.45-48; Oskarsson et al, 2006, s.225-226)    

 

Det är huvudsakligen två aktiviteter företag outsourcar, transporter samt lagerhållning 

(Lieb & Randall, 1996, s.310; Lieb, 1992, s.29). Enligt Oskarsson (2006, s.104-105) 

och Laarhoven et al (2000, s.434-435) är den främsta nackdelen med lager 

kostnadsaspekten där de största posterna är: 

● Lagerhållningskostnad – Omfattar alla kostnader en lagerhållen produkt bär med sig där 

personal, maskiner samt fysisk lagringsplats hör till. Denna kostnad är oberoende av 

volym. (Oskarsson, 2006, s.104-105) 

● Lagerföringskostnad – Är de resurs- samt riskkrävande kostnader som tillkommer när 

företag binder upp kapital i produkter. Det omfattar risk för inkurans av produkter som 

inte når marknaden samt bland annat lagerränta som måste betalas för de lagerhållna 

produkterna. (Oskarsson et al, 2006, s.105-109) 

 

Fördelar med intern lagerhållning kan vara att företaget har kontroll över processerna 

och större möjlighet att påverka servicenivån mot kunden samt möjlighet att kontrollera 

de kostnader lagerhållning genererar (Oskarsson et al, 2006, s.22). Motiv till att inneha 

lagerhantering internt är att det anses vara mer ekonomiskt lönsamt att hantera större 

volymer då kostnader för omställningar i produktion, inköp från leverantörer, kostnader 

från transport förväntas bli lägre genom denna metod (Oskarsson et al, 2006, s.110-111; 

Shinn et al, 1996, s.539). Den förbättrade servicenivån företag kan erhålla möjliggörs 

genom att använda säkerhetslager där företag garderar sig mot fluktuation i efterfrågan 

eller eventuell varubrist hos leverantör (Oskarsson et al, 2006, s.110-118). 

Transporter är en metod företag använder för att flöden av fysiska material kan ske, och 

det omfattar interna (mellan funktionerna i företaget), externa (mot andra företag) eller 

kunder (Oskarsson et al, 2006, s.120-121). Företagens mål är att minska 

kapitalförstörande lager parallellt med säkrare och precisare leveranser, där en 

minskning av lagernivå kräver ett högre flöde av transporter vilket även gäller motsatt 

riktning (Oskarsson et al, 2006, s.120-123). Anledningen att företag ofta väljer att 
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använda externa aktörer för hantering av transporter är stordriftsfördelar 

tredjepartslogistikern skapar genom användandet av terminaler, samlastning och 

intermodala transporter vilket mindre företag sällan har tillgång till och inte anses vara 

deras kärnkompetens. (Tsao & Lu, 2011, s.401; Oskarsson et al, 2006, s.123-129; 

Segerstedt, 2008, s.106) Vidare menar Segerstedt (2008, s. 107-109) att leveransservice 

är ett stort konkurrensmedel då kunden förväntar sig en viss service där tid från 

beställning till leverans, var produkten kommer, hur den kommer och om den är i rätt 

kvantitet är viktig, något som 3PL företag anses hantera bättre. 

Redogörelsen för logistikens betydelse i denna studie är uppenbar. Studien avser att 

undersöka hur företagens logistiklösning påverkar användandet av tredjepartslogistiker. 

Således måste logistikbegreppet utredas för att vidare analys skall vara bidragande. 

Därmed är denna teori central för hela undersökningen eftersom vi i stort sätt utgår från 

denna då vi analyserar företagens logistik och identifierar olika logistiklösningar företag 

använder, och hur de bidrar till lönsamheten. Teorin antas även för det mesta vara 

kontextoberoende och kan med fördel appliceras mot Svenska marknaden. Det 

teoretiska ramverk som existerar rörande exempelvis lagerhållning är omfattande, 

studiens resultat kan dock komma att bidra till teorin då det kan bekräfta att teorin är 

gällande även i den undersökta kontexten.  

3.2.2 Supply Chain Management 
Logistik är en del i företagets supply chain, och adderas alla värdekedjor inom ett 

företag bör processerna fungera för att inte riskera läckage inom kedjan. En värdekedja 

kan exempelvis existera mellan specifik leverantör och återförsäljare. SCM har 

definierats på många olika sätt genom litteraturens utveckling, där Stock & Boyer 

(2009, s.691) har analyserat och sammanställt de vanligaste beskrivningarna till en. De 

hävdar att SCM handlar om hur ett företag hanterar ett nätverk med relationer inom och 

mellan organisationer och företag där leverantörer, kunder och övriga delar är del av ett 

företags flöde av produkter och kapital från första delen i kedjan till sista. Detta ska 

ledas av en värdeskapande kedja för att maximera lönsamhet och effektivitet. Genom att 

integrera alla delar inom ett företag, exempelvis använda samma typ av 

informationssystem och hög transparens menar författarna att det möjliggör att input 

från kund direkt finns tillgängligt för alla parter i kedjan som är i behov av den 

informationen. (Stock & Boyer, 2009, s.691) En annan passande definition är Council 

of Supply Chain Management Professionals (2012):  

”SCM omfattar planering och hantering av alla aktiviteter med leverantörssökning och 

inköp, konversationer samt logistiska aktiviteter. Viktig aspekt är även koordinering och 

samarbete med alla parter i kanalen exempelvis leverantör, kund samt 3PL företag. 

Sammanfattningsvis integrerar SCM tillgång och efterfrågan internt samt externt inom 

ett företags supply chain”.  

Grundtanken med SCM är ett helikopterperspektiv där företagets fokus ska vara 

kunden, och därmed endast producera och leverera produkten i rätt kvalitet, kvantitet, 

på rätt plats samt i rätt tid (Simchi-Levi et al, 2003, s.1-2). Med dagens tillgängliga 

teknologi kan företag med hjälp av information- och kommunikationssystem skapa 

affärsmässiga allianser för att möta efterfrågan från konsumenter över internet. 

Allianserna har ett väl uppbyggt nätverk vilket innebär skapande av plattformar där e-

handel erbjuds till kunden och blir konkurrenskraftig (De Man et al, 2002, s.337-338). 
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Därmed används företagens SCM nätverk för att samordna aktiviteterna mot elektronisk 

handel (Grieger, 2002, s.283-284). Det är numera vanligt att företag använder sig av 

någon form av SCM med automatiserade processer där informationen i form av input 

och output är tillgänglig och kan genom detta producera vad som behövs och minska 

kapitalförstörande lager. Exempelvis ska kundorder synliggöras för alla berörande 

parter, inte endast företaget som säljer produkten utan även underleverantör och 

transportör för att alla aktörer ska kunna planera verksamheten och minska 

kapitalförstörande tid. (Folinas et al, 2004, s.274-275) 

Inom SCM förespråkas även en översiktlig syn på logistikkedjan där företaget ska vara 

medvetna om hur ett beslut eller åtgärd påverkar logistikkedjan. Valet att använda 

tredjepartslogistik kommer förändra ett företags logistikkedja, vi anser därför att SCM 

är relevant till e-handeln och den logistik som där används vilket gör att teorin är 

användbar vid analys. Detta kommer även ligga till grund för de analyser vi ämnar göra 

med bakgrund på leverantörssamarbeten. 

3.2.3 Distributionsstrategi 

Det finns olika distributionsstrategier för e-handelsföretag där drop-shipping är en 

strategi. Drop-shipping innebär att det säljande företaget hanterar order och 

beställningar samt anlitar leverantör för lagerhållning och distribution av produkterna 

till slutkunden, internt eller via tredjepartslogistiker, det säljande företaget hanterar inte 

produkterna fysiskt (Chen et al, 2011, s.332-333; Chiang & Feng, 2010, s.1645; Ayanso 

et al, 2006, s. 136; Randall et al, 2006, s.567-568). Detta innebär således att e-

handelsföretaget agerar mellanhand mellan producenten/leverantören och slutkund. 

Drop-shipping kan medföra kostnadsbesparingar i lagerhållning och en minskning av 

inkuranta varor (Khouja, 2001, s.121), samt även kostnadsbesparingar inom transport, 

hantering och bearbetningsprocesser där emballering och packning av order omfattas 

(Khouja & Stylianou, 2009, s.907). Fördelarna drop-shipping kan medföra är starkt 

beroende av vilken bransch e-handelsföretaget agerar inom. Metoden lämpar sig bäst för 

produkter genererande höga transportkostnader då varje transport reducerar produktens 

vinstmarginal alternativt höjer varans pris. Dessa produkter är ofta relativt skrymmande 

och dyra att lagerhålla då de upptar mycket utrymme samt håller relativt högt 

kapitalvärde (Khouja & Stylianou, 2009, s.907; Randall et al, 2006, s.570). I de 

branscher e-handelsföretagen erhåller många kundorder från flera olika leverantörer är 

drop-shipping som distributionsstrategi ogynnsam. Den totala transportkostnaden blir 

hög då varje leverantör enskilt måste skicka ut produkten till slutkund. (Khouja & 

Stylianou, 2009, s.907; Randall et al, 2006, s.570; Khouja, 2001, s.121) Kunden är inte 

intresserad att betala en flerdubbel transportavgift för att e-handelsföretaget valt att 

använda drop-shipping vilket har bidragit till att en blandstrategi mellan traditionell 

lagerhållning inom företaget samt drop-shipping utvecklats. Genom att lagerhålla en del 

av produktutbudet och samtidigt använda drop-shipping av de produkterna (stora & 

kapitalbindande) passande för ändamålet kan företaget dra nytta av de fördelar drop-

shipping medför samtidigt undvika de negativa aspekterna distributionsstrategin 

medför. (Khouja & Stylianou, 2009, s.896-897; Khouja, 2001, s.121) 

 

Kostnadsstrukturen inom e-handelsföretag bedrivandes lagerhållning är annorlunda 

jämfört med traditionell lagerhållning. Order är ofta små beståendes av fåtal artiklar, 

vilket har bidragit till att plockning är den lagerhållningskostnad med störst andel av 

totala lagerkostnaden. Detta kräver att aktiviteten utförs effektivt där tekniska lösningar 
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kan öka effektiviteten, lösningarna innebär dock att e-handelsföretag troligen måste 

investera i system. (Agatz et al, 2008, s.349-350) Tredjepartslogistiker är troligtvis mer 

benägen att investera i liknande system jämfört med de små e-handelsföretagen. De små 

orderstorlekarna skapar även utmaningar inom distributionen mot slutkund. 

Hemleveranser är en utmaning för företag då flexibilitet och effektivitet i samband med 

transporter är avgörande och beror till stor del på hur företaget designar 

distributionskedjan mot kund. (Agatz et al, 2008, s.347) De e-handelsföretag som anlitar 

tredjepartslogistiker för hantering av transport från lager till kund kan resultera i ökad 

risk när de tappar kontrollen över distributionen. Risken kan innebära att 

tredjepartslogistikern inte kan leverera produkten vid utlovad tid vilket skapar negativa 

reaktioner hos kunderna, och e-handelsföretagets förlorade kontroll leder till att de inte 

kan påverka negativa reaktionerna från kunderna eftersom det är bortom deras kontroll. 

(Rao et al, 2011, s. 700-701.) 

 

Genom att redogöra för distributionsstrategin drop-shipping presenteras en potentiell 

logistiklösning inom e-handelsföretag. Drop-shipping kan liknas vid en tjänst 

leverantörer erbjuder, företag användandes drop-shipping kan antas ha bra 

leverantörsrelationer då distributionsstrategin antas kräva kontinuerlig kontakt mellan 

leverantör och e-handelsföretag. Teorin används för att presentera en möjlig 

logistiklösning som kan resultera i högre ekonomisk vinning, något som görs möjligt då 

internetintegrationen leder till att information lättare delas mellan berörda aktörer och 

kan bidra till minskade lagernivåer vilket oftast ger en kostnadsbesparing. Teoretiskt 

kan detta vara en möjlig lösning för företag att uppnå en högre lönsamhet. Detta kan 

vara intressant att undersöka om det är en lönsam metod för Svenska e-handelsföretag, 

och vad som krävs för att göra metoden funktionell. 

 

3.2.4 Logistikkrav på e-handelsföretag 

Enders & Jelassi (2000, s.544) hävdar att pure play företag kan erbjuda bredare 

sortiment eftersom de inte har fysisk butik och därmed större möjlighet att lagerhålla 

produkter, och att större sortiment ökar sannolikheten att företaget kan erbjuda vad 

kunden efterfrågar, vilket generar en försäljningsökning. Ofta leder större sortiment till 

högre lagernivåer om företaget vill behålla samma servicenivå, men e-handelsföretag 

kan med bredare produktsortiment istället lagerhålla ett fåtal av varje produkt (Ton & 

Raman, 2010, s.557). E-handelsföretag har möjlighet att erbjuda större sortiment 

jämfört med traditionella konkurrenter eftersom de har tillgång till användning av 

centrallager eller drop-shipping för distribution av produkter (Brynjolfsson et al, 2003, 

s.1581). Det finns dock risker med att erbjuda ett stort och nischat sortiment 

(Rabinovich, 2011, s.314-315). Kunder kan uppleva risk i samband med att köpa dessa 

specialprodukter då det blir ansträngande att skicka tillbaka produkter ifall de vill häva 

köpet, detta har bidragit till att försäljningen oftast centreras runt ett antal ”storsäljare”. 

Denna risk tenderar att öka när produkterna är stora och har en hög fraktkostnad 

alternativt högt pris. Det påverkar även lagerhållning. Företag har oftast högre 

lagernivåer av de produkter som är mer volymintensiva och lägre lagernivåer av 

specialprodukter. (Rabinovich, 2011, s.314-315).  

 

I de fall e-handelsföretagen har egna lager kan ett ökat produktsortiment skapa 

implikationer för lagerhållningen. Om ett företag vill erbjuda större sortiment kommer 

lagret öka om företaget avser att hålla samma servicenivå. Företaget kan genom 

sänkning av servicenivån öka sortimentet utan att öka lagret i samma utsträckning. 
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Servicenivå är ett begrepp som anger sannolikheten att en produkt finns i lager vid en 

specifik tidpunkt. (Segerstedt, 2009, s.108) En högre servicenivå ökar alltså 

sannolikheten att en produkt finns i lager när kunden gör en beställning och kan då 

levereras omgående. En låg servicenivå ökar risken för att företaget inte har den produkt 

som kunden efterfrågar, företaget löper då risk att förlora den intäkt som kunden kunnat 

representera både kort- och långsiktigt. (Toomey, 2000, s.45) Om företaget vill hålla en 

viss servicenivå och samtidigt hantera lagret själv kommer de att behöva öka 

lagernivån, en ökning av lagret kommer även öka kostnader som är kopplade till 

lagerhållning. Där kostnaden för kapitalbindning genom lån eller uteblivna ränteintäkter 

anses vara bland de största kostnaderna (Toomey, 2000, s.62). Utöver kostnaderna kan 

en hög servicenivå, med stora lager till följd, innebära en risk att företaget inte har 

likviditet, och på längre sikt riskera att lagerhålla inkuranta produkter som kostar pengar 

(Christopher, 1998, s.80-81).  

 

Företag agerandes på en marknad med säsongsbetonad marknad måste anpassa 

inköpsprocessen för att klara efterfrågan under högsäsongen.  De producerande företag 

måste i förväg bygga upp lagret och återförsäljande företag köpa in produkter för att 

kunna sälja under högsäsong. Detta bidrar till att lagernivåerna varierar mellan 

säsongerna. (Oskarsson et al, 2006, s.115) 

 

E-handeln har medfört en förändring inom logistiken då leveranserna av produkter 

kunden köper online inte följer den struktur som finns inom traditionella handeln och 

dess logistik. Logistiken inom e-handeln kräver ofta högre frekvens av leveranser med 

mindre order storleksmässigt, jämfört med logistiken inom traditionell handel där större 

order skickas med lägre frekvens. (Cho et al, 2008, 337; Nicholls & Watson, 2005, 

s.436-439) E-handel med produkter innebär att det säljande företaget måste utföra 

aktiviteter själva för att kunden fysiskt skall få tillgång till rätt vara, vid rätt tid och i rätt 

kvantitet. Några av dessa aktiviteter utförs vid traditionell handel av kunden som till 

exempel plockar ihop order från hyllor och ordnar transport själv, detta tillsammans 

med kostnader för lager och transporter gör att kostnadsfördelen med att bedriva e-

handel kan vara mindre än förväntat (Grewal et al, 2004, s.707). Dessa aktiviteter kan 

göras av företag internt eller köpas in från tredjepartslogistiker (Xing et al, 2011, s.335). 

Ett företag kan välja att använda tredjepartslogistiker för lagerhållning, 

ordermottagning, packning, leverans och system för returlogistik (Xing et al, 2011, 

s.338). Många e-handelsföretag har därmed valt att anlita tredjepartslogistiker för 

utförande av en mängd varierande tjänster (Cho et al, 2008, s.341).  Oavsett om 

logistiken hanteras via tredjepartslogistiker eller internt i företaget är det en 

förutsättning att ett företag med framgång skall agera på den internetbaserade 

marknaden (Cho et al, 2008, s.353). 

 

Denna teori förklarar de centrala delarna hur företagets processer bör hanteras för att 

kunder ska bli tillfredsställda och med det bidra till en lönsam verksamhet. Därmed är 

det av vikt i denna undersökning eftersom vi vill identifiera de e-handelsföretag som 

använder tredjepartslogistik. Användandet av teorin kan även användas för att 

identifiera hur logistikkraven inom olika e-handelsföretag påverkar om och hur 

tredjepartslogistik används, vilket bidrar till kunskapssamlingen kring e-handelsföretags 

användande av tredjepartslogistik.  
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3.3 Outsourcing 
Ett viktigt redskap företag kan använda för att vara konkurrenskraftig är förmågan att 

vara flexibel vid förändring på marknaden, en tjänst företag kan använda för ökad 

flexibilitet är outsourcing (Nembhard et al, 2003 s.199). Outsourcing är möjligt då det 

specialiserade tredjepartsföretaget besitter mer kunskap av aktiviteten, har tillgång till 

bättre teknologi och därmed möjlighet att utföra tjänsten billigare och med bättre service 

(Skintzi et al, 2008 s.956). Wilding & Juriado (2004, s.635) hävdar att de fyra 

vanligaste anledningarna att e-handelsföretag använder tredjepartslogistik är 

logistikföretagens kompetens, kostnadsreduktion, flexibilitet samt möjligheten att 

fokusera på kärnkompetens.  

 

Därmed har outsourcing som fenomen visat en kraftig ökning senare tid där säljande 

företag använder utomstående specialister att hantera de logistiska processerna, som 

tidigare hanterades internt (Maltz & Ellram, 2000, s.69). Anledningen företag väljer att 

outsourca vissa delar varierar beroende på bransch, men genomgånget ses 

kostnadsbesparing som den främsta anledningen (Bolumole et al. 2007 s.35). Genom 

outsourcing är företaget inte i lika stort behov av omstrukturering internt vid exempelvis 

en försäljningsökning vilket innebär högre krav på lagernivåer, företaget kan genom 

outsourcing fokusera på sin kärnverksamhet (Laarhoven et al, 2000, s.434). Övriga 

orsaker att outsourca kan vara att företaget är i behov av uppgradering av 

informationssystemet, behovet kan vara en reaktion på förändringar i omvärlden. 

Förändring kan exempelvis vara ökande försäljning vilket ställer krav på 

omstrukturering samt behov av expertis för att hantera de logistiska processerna inom 

företaget. (Mello et al, 2008, s.7-8)  

 

Usher (2003, s.353-354) nämner några av de främsta funktioner företag använder för att 

erhålla konkurrensfördelar. Några av dessa är kostnader, risk samt flexibilitet där varje 

faktor kan vara orsak att outsourca en process för att erhålla fördelar. Dock menar 

författaren att varje funktion företaget outsourcar som tänkt fördel, kan leda till negativ 

inverkan på företaget. Företagets flexibilitet kan öka vid outsourcing när de erhåller 

tredjepartslogistikerns stordriftsfördelar där anpassning till rådande marknad sker 

relativt snabbt, men kan även leda till negativa följder med högre kostnader eftersom 

tredjepartslogistikern debiterar högre summa om företagets kostnader ökar (Tsao & Lu, 

2011 s.401). Kostnader kring lagret måste också betraktas, bland annat lokalhyra, 

personalkostnader, lagerhållning av produkter samt indirekta kostnader där inkurans och 

försäkringar ingår (Skintzi et al, 2008, s.957). Om företaget istället väljer att outsourca 

krävs investering mot en 3PL leverantör. En skillnad mellan intern- och extern 

hantering är att tredjepartslogistikern som tillhandahåller tjänsten också söker 

vinstmaximering. Detta kan medföra något ökade risker för det säljande företaget då 

precisionen i prognoserna måste stämma bättre då lönsamheten blir lidande om 

marknaden fluktuerar mer än väntat eftersom vinsten måste delas. (Skintzi et al, 2008, 

s.957-958)  

Orsaker till att inte outsourca kan vara att företaget tappar kontrollen över vissa 

processer. Exempelvis den tjänst som hör till de vanligare att outsourca; transporter, 

förlitar sig företagen på extern part att utföra tjänsten och skillnader i servicenivå kan 

uppstå och säljande företag kan uppleva negativ kundnöjdhet på grund av sen leverans. 

Risken är således hög för säljande företag eftersom de är beroende av extern aktör, en 

risk företagen bör överväga. (Venkatesan, 1992, s.3-4).  
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Användandet av outsourcing är ett av fokusområdena i denna studie, således behövs 

teorier om fördelarna och nackdelarna med outsourcing för att synliggöra 

respondenternas åsikt angående outsourcing. Respondenternas motiv till att outsourca 

alternativt inte outsourca kan vara intressant att jämföra med teorin.   

 

3.4 Tredjepartslogistik (3PL) 
Tredjeparts logistik (3PL) har en mängd olika definitioner, i denna studie används Lieb 

& Randalls (1996, s.105; Lieb, 1992, s.29) definition vilket har fritt översatts: företags 

användning av externa företag för utförande av logistiska processer tidigare 

hanterandes internt, där vissa utvalda processer eller hela logistikkedjan nu 

outsourcas. Tredjepartslogistik är således en form av outsourcing av logistiska 

aktiviteter (Murphy & Poist, 2000, s.121). De traditionella processer som anses vara 

populärast att outsourca är transporter, bokföring/fakturering och lagerhållning. Övriga 

processer företag har möjlighet att outsourca är cross-docking, produktion, paketering, 

hantering av returvaror samt informationssystem. (Lieb et al, 2003, s.25-26; Peters et al, 

1998, s.171-172) Logistik definieras som planering, implementering och övervakning 

av processer som sker internt och externt inom ett företag och omfattar transport och 

lagring av gods (Council of Supply Chain Management Professionals, 2012). Skillnaden 

mellan tredjepartslogistik och logistik som begrepp är att vid användandet av 

tredjepartslogistik utförs de logistiska processerna av externt företag. 

Tredjepartslogistiker agerar mellanhand för säljare och köpare och underlättar 

transaktionen mellan aktörerna. (Marasco, 2008, s.127) 

 
3.4.1 E-handlarnas integration med 3PL 

En definition som influerat nordiska logistikforskare för att förstå nordiska företags 

logistik är Skjoett-Larsen et al (2006, s.193-194) som fritt översatt lyder ”den service en 

mellanhand står för i logistikprocessen, och som är specialiserad har genom kontrakt 

fått i uppdrag att hantera hela eller delar av ett företags logistiska processer”. 

Skillnaden mellan nordiskt användande av tredjepartslogistik och övriga är att det 

nordiska samarbetet främst bygger på ömsesidigt beroende och samarbete mellan 

aktörerna. I övriga delar av världen består användandet av tredjepartslogistik oftast på 

att outsourcade processer isoleras och allt ansvar ligger hos tredjepartslogistikern. Inom 

nordiskt användande av tredjepartslogistik premieras långvarigt samarbete då aktörerna 

strävar mot samma mål för att uppnå en win-win situation. (Skjoett-Larsen et al, 2006, 

s.193-194) Skjoett-Larsen & Halldórsson (2003, s.195-196) har konstruerat en modell 

där företags användande av tredjepartslogistiker kan analyseras och kategoriseras 

beroende på hur företagen hanterar samarbetet med tredjepartslogistikern.  Modellen 

kommer att användas för att kategorisera deltagande respondenters eventuella 

användande av tredjepartslogistik.  

Hur företag väljer att inleda samarbete med ett tredjepartslogistiker baseras på hur 

komplexa processerna är, och således hur väl de integreras med varandra. Detta kan 

delas in i fyra nivåer beroende på hur väl företagen integreras med varandra. (Skjoett-

Larsen et al, 2006, s.194; Halldórsson & Skjoett-Larsen, 2003, s.195-196) Nedan 

förklaras de olika nivåerna och illustreras i figur 3.2. 

  

● På första nivån sker en kortsiktig lösning där fokus riktas mot pris och tjänsterna är 

standardiserade. Typ av tjänst kan exempelvis bestå av transport från A till B. 
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Exempelvis kan ett företag bedrivandes försäljning sakna kompetens eller möjlighet att 

transportera produkterna till kunderna, och anlitar därmed ett transportföretag med 

kunskap och möjlighet att leverera produkten från A till B. Företaget anlitar 

tredjepartslogistiker där pris är viktigast vid val av transportleverantör. De flesta mindre 

företag bör använda tredjepartslogistiker för transporter om försäljningsområdet är stort 

eftersom det då krävs stora resurser för transport av produkt från A till B. (Skjoett-

Larsen et al, 2006, s.194; Halldórsson & Skjoett-Larsen, 2003, s.195-196)  

● Andra nivån inkluderar även standardtjänster där klienten väljer olika lösningar hos 

tredjepartslogistiken, tjänsterna kan anses vara komplement till klientens interna 

processer. Kontrakten tecknas oftast upp till ett år. Här kan exempelvis ytterligare 

service till transporter ske i någon form. Vid denna nivå kan företag med behov av extra 

lagerutrymme anlita tredjepartslogistikern för att få tillgång till större lageryta, samt 

kvalificerad hjälp i form av lagerhantering av enklare slag. (Skjoett-Larsen et al, 2006, 

s.194; Halldórsson & Skjoett-Larsen, 2003, s.195-196)  

● På tredje nivån samarbetar parterna genom att forma en specifik logistisk lösning 

anpassad till klientens processer. Eventuella problem hanteras gemensamt mellan 

aktörerna, samarbetet sker genom fysiska och mänskliga tillgångar i långvarigt 

samarbete. Exempel på lösning i denna nivå är att tredjepartslogistikern hanterar 

företags hela lagerhållningsbehov. (Skjoett-Larsen et al, 2006, s.194; Halldórsson & 

Skjoett-Larsen, 2003, s.195-196)  

● Den fjärde och sista nivån handlar om att företagen tillsammans skapar intern 

kärnkompetens inom logistik (Skjoett-Larsen et al, 2006, s.194-195; Halldórsson & 

Skjoett-Larsen, 2003, s.195-196) 

 

 

Figur 3.2 Tredjepartslogistik och integration 

 (Skjoett-Larsen et al, 2006, s.195; Halldórsson & Skjoett-Larsen, 2003, s.195-196). 

 

Teorin kan användas för att kategorisera och sedermera jämföra företagen beroende på 

hur de integrerar transportleverantör i företagets logistiska processer. Teorin inkluderas 

eftersom det är skillnader mellan samarbete mellan olika marknader, något vi även 
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märkt av vid val av lösningar eftersom de bakomliggande orsakerna är annorlunda. 

Eftersom stora delar av den befintliga teorin är anpassat efter en viss kontext som inte 

direkt kan antas liknas vid den Svenska. Därmed anser vi att denna teori kan bidra till 

undersökningen då teorin utgår från en liknande kontext vilken kan appliceras på den 

Svenska marknaden. Detta bör kunna bidra till att stärka det teoretiska ramverk som 

omfattar Svenska små- och medelstora e-handelsföretag skapande av relationer med 

tredjepartslogistiker. 

 
3.5 E-SCM 
Dagens handel har i större utsträckning börjat utspelas över internet vilket ställer högre 

krav på säljande företag då kunder söker lägre priser och snabbare leveranser. 

Möjligheten att söka efter företag via hemsidor som www.pricerunner.com gör det 

möjligt för kunden att hitta de företag som erbjuder korta leveranstider till lägst pris. 

Utöver pris och leveranstid, ställer konsumenten högre krav på företagets elektroniska 

service eftersom de vill veta om produkten finns i lager och när leverans kan ske, vilket 

ställer högre krav på företagens supply chain. Företag måste därmed i högre 

utsträckning integrera processerna mot e-handel för att kunna vara konkurrenskraftig. 

(Grieger, 2002, s.283) 

 

Ett steg mot en positiv integration är att företagen skapar närmare relationer med övriga 

aktörer i deras supply chain. Genom att använda internet och övriga teknologiska 

verktyg kan företagen integrera de interna och externa processerna till samma plattform 

och möjliggöra hög transparens. Denna teknologi företag emellan gör det möjligt att 

erbjuda ett webbaserat nätverk till kunden vilket möjliggör en bättre kundsupport. 

(Folinas et al, 2004, s.280) 

 

Utvecklade informationssystem internt och externt kan vid rätt användning vara en stor 

konkurrensfördel, det kräver dock att företaget samarbetar med övriga delar i supply 

chain för att underlätta affärsbeslut (Hasselbring, 2000, s.33-35). En väl integrerad 

plattform mellan delarna i supply chain möjliggör tillsammans med internet ett snabbare 

och precisare beslutsfattande. Skanners i butikskassor och etiketter på produkten gör det 

möjligt att i realtid få tillgång till information om aktuell försäljning, informationen 

används i företagens supply chain arbete. Informationen gör det möjligt att bättre 

planera produktionen eller inköp av produkter när företaget har en bra översikt över 

aktuella lager och förbättrar en av grunddelarna i supply chain; möjligheten att reducera 

lager. (Gimenez & Lourenco, 2008, s.311-312)  

Då studien fokuserar på e-handelsföretag där internet är en av försäljningskanalerna är 

det även av intresse att undersöka hur dessa företag använder internet inom de logistiska 

processerna. Teorin kan även användas för att undersöka om de fördelar som E-SCM 

kan medföra realiseras för e-handelsföretagen i undersökningen, vilket kan bidra till att 

påvisa styrkor och svagheter med den teori som finns inom området. Genom att använda 

teorin kan eventuella samband mellan integration mellan företag och leverantörer och 

leverantörssamarbete identifieras.  

3.6 Teorisammanfattning 
För att kunna utföra en relevant analys av e-handelsföretagens kontext måste vi förstå 

vad som är karaktäriserande för denna kontext. E-handelsföretag innehar både för- och 

nackdelar kontra traditionell handel, några av dessa beskrivs när vi definierar e-handel 

http://www.pricerunner.com/
http://www.pricerunner.com/
http://www.pricerunner.com/
http://www.pricerunner.com/
http://www.pricerunner.com/
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och e-handelsföretag. Vidare kompletteras teorikapitlet angående e-handel med 

beskrivningar av olika affärsmodeller som används inom e-handeln. Det finns två 

huvudsakliga typer av affärsmodeller vilka genom klassificering enligt Rashids (2008, 

s.89-90) definition identifieras pure play och brick and click företag. E-handelsföretag 

integrerar ofta internet i flera av företagets funktioner, exempelvis försäljning och 

kommunikation. Modellen Rao (2003, s.15) konstruerat kommer användas för att 

klassificera de responderande e-handelsföretagen efter vilken integrationsnivå de 

motsvarar. Därigenom kan samband mellan nivå av internetintegration och exempelvis 

affärsmodell identifieras.  

 

Under kapitlet logistik redogörs grundläggande syftet med logistik samt olika 

logistikområden vilket till stor del påverkar logistikkedjans effektivitet. Logistiska 

aktiviteter i detta arbete vilka anses vara viktiga är transporter och lagerhållning. Det 

finns både för och nackdelar med att outsourca dessa funktioner till tredjepartslogistiker. 

Supply chain management är ett koncept inom logistiken som förespråkar en helhetssyn 

över organisationsgränser inom distributionskedjan. SCM har även bidragit till 

integration mellan organisationer genom exempelvis gemensamma informationssystem. 

E-SCM fokuserar på denna typ av system där informationsutbyte och transparens 

mellan leverantör och återförsäljare förespråkas.  

 

Det finns olika anledningar till att företag använder outsourcing. Sammanfattningsvis 

försöker företagen erhålla fördelar i form av kostnadsbesparingar, flexibilitet, tillgång 

till kompetens eller möjlighet att fokusera på företagets kärnkompetens (Wilding & 

Juriado, 2004, s.635). Företag kan även välja att outsourca delar av verksamheten av 

organisatoriska skäl (Laarhoven et al, 2000, s.434). Samtidigt kan det finnas risker kopplat 

till outsourcing som exempelvis minskad kontroll över de funktioner som outsourcats 

(Venkatesan, 1992, s.3-4).  
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4. Hur vi har gått tillväga 
 

I detta kapitel förklaras studiens praktiska tillvägagångssätt där läsaren ska få en 

uppfattning av hur undersökningen utförts. Exempelvis sökandet efter respondenter och 

vilka respondenter som tilläts delta. Vidare redogörs författarnas syn på datainsamling 

och de aspekter som anses vara betydande vid denna process. För att ge läsaren bättre 

förståelse för författarnas tankegångar vid det praktiska utförandet av studien redovisas 

kapitlet med ett språk som inkluderar pronomen. Läsaren uppmanas notera att ”vi” 

refererar till författarna.     

 

 

4.1 Val av respondenter 
Vid kvalitativa studier ämnar författarna att exemplifiera och därmed måste ett urval på 

en mindre population användas, som kan definieras med ett icke-sannolikhetsurval 

(Svenning 2003, s.101; Johansson-Lindfors 1993, s.95; Holme & Solvang 1997, s.101). 

Svenning (2003, s.110) menar att urvalet slumpmässigt väljs av författarna utan några 

regler, dock påpekar Holme & Solvang (1997, s.101) att urvalet inte skall ske helt 

slumpmässigt då studiens resultat är beroende av att rätt personer deltagit i studien. 

Följaktligen är det en fördel att intervjua personer med god insyn i företaget (Svenning 

2003, s.110; Holme & Solvang 1997, s.104). Därmed kommer vi i högsta grad försöka 

finna respondenter som är ägare i respektive företag, något vi egentligen inte anser vara 

svårt då vi främst riktar oss mot e-företag som oftast omfattas av ett mindre antal 

anställda. Urvalet baseras på förvalda kriterier som lyfts av vår teoretiska referensram 

vilket kan bidra till att urvalet inkluderar en större variation (Holme & Solvang 1997, 

s.104).  

 

Därmed kommer studiens urval baseras på ett bekvämlighetsurval, enligt Bryman & 

Bell (2005, s.349) innebär ett bekvämlighetsurval att forskarna väljer att inkludera de 

respondenter de anser passa i undersökningen. För att lokalisera potentiella 

respondenter har branschregister på bland annat Eniro, Wedoo, olika e-handels 

hemsidor som nordisk e-handel och svensk e-handel samt sökningar på Google använts. 

Det vi fokuserat på när vi letat företag är att de geografiskt ska befinna sig i närheten av 

Umeå, för att vi ska kunna intervjua respondenten fysiskt. Företagen ska även bedriva 

handel över internet, använda sig av fysiska produkter samt använda någon form av 

transport. Efter sökningar på internet efter företag med ovan angivna preferenser 

lokaliserade vi några företag inom detaljhandeln; Fiskecentrum, Umeå RC, Incrade samt 

Northsport. Dessa företag identifierades genom sökningar på hemsidor som riktar sig 

mot e-handelsföretag. Medverkande företag på dessa hemsidor delger grundläggande 

information, till exempel var de är lokaliserade, inom vilken typ av bransch de agerar 

samt adress till hemsida. Från företagens hemsidor kunde vi sedan avgöra om företagen 

uppfyllde de kriterier vi fastslagit rörande storlek och geografisk närhet. Dessa fyra 

företag använder likvärdiga affärsmodeller med avseende på produkt och kunder. 

Förutom dessa hittade vi ett producerande företag som logistiskt antas skilja sig mot 

detaljhandelsföretagen; Kubex. En respondent, Matgubben, är initialt mer svårbedömd 

eftersom branschen är distribution av matlådor, men företaget uppfyller våra preferenser 

och antas därmed vara intressant. Vi har även intervjuat ett 3PL företag; DB Schenker, 

för att få perspektiv mot vårt huvudurval, e-handelsföretag. Anledningen var att se vad 
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marknaden, i det här fallet Schenker, har att erbjuda i form av de logistiktjänster e-

handelsföretagen har möjlighet att använda.  

 

Vi har därför försökt välja företag från olika branscher med olika typer av produkter, 

med varierande försäljningspris och storlek för att identifiera eventuella skillnader. 

Dock var det mer problematiskt än vi trodde att hitta lämpliga respondenter som ville 

delta i undersökningen. Vår förhoppning var ett bredare spektrum av företag, för att 

kunna se några skillnader och likheter, men i slutändan ansåg vi att företag bedrivandes 

handel på internet och centralt beläget vara tillräckligt. Därmed var det inte möjligt att i 

den utsträckning vi hoppades, se de eventuella skillnader och likheter mellan olika 

branscher. Därmed valde vi att ta med ett företag som omsättningsmässigt skiljer sig 

från övriga företag för att se vad det kan tänkas finnas för skillnader mellan mindre 

företag och större inom den målgrupp vi undersöker.  
 

Det företaget är Cyberphoto, som har betydligt högre omsättning och fler anställda 

jämfört med de övriga e-handelsföretagen i studien. Företaget inkluderades för att 

undersöka eventuella skillnader mellan större och mindre företag angående företagens 

förhållningssätt mot outsourcing. Vid ett tidigt skede erhöll vi information från företag 

att de ansåg sig vara för små för outsourcing av lager, och vi fick senare erbjudande om 

att intervjua Cyberphoto vilket vi ansåg kunna bidra till studien. Vi är medvetna att de 

är större än övriga företag i undersökningen, men omfattas av definitionen av små- och 

medelstora företag. Företaget fyller således kriteriet för att delta i undersökningen givet 

vår definition av små- och medelstora företag.  

 

Anledningen att vi valde att inkludera Schenker var för att få perspektiv mot e-

handelsföretagen eftersom transport och lagring är en viktig aspekt företag använder för 

att vara konkurrenskraftig. Dock erhöll vi inte någon användbar information vi kunde 

använda till undersökningen eftersom det visade sig att företagets tjänster är av mer 

avancerad karaktär jämfört med vad e-handelsföretagens behov är. E-handelsföretagens 

exempel av logistiska tjänster matchade inte de tjänster Schenker erbjöd, vilket bidrog 

till att denna respondent inte har en framträdande roll i rapporten då informationen inte 

bidrar till undersökningen. Med detta avses att lagerhantering inte var något som e-

handelsföretagen har möjlighet att använda i den utsträckning som erbjuds. 

 

Sammanfattningsvis har vi valt företag efter bekvämlighetsprincipen, där företag som 

passade in och ville ställa upp på intervju var med i undersökningen.  

 

4.2 Access 
För att möjliggöra undersökningen måste vi erhålla tillgång till företag. Detta kan vara 

svårt då vi ämnat besöka respondenterna fysiskt på respektive företag och utföra 

intervjuer i företagets kontor eller fikarum. Bryman & Bell (2005, s.336-337) menar att 

dessa lokaler ofta kan vara slutna och obehöriga saknar access, dock upplevde inte vi 

det problemet och respondenterna poängterade vid intervjutillfället att ingenting är 

hemligt. Tvärtom har vi upplevt att majoriteten av respondenterna vi intervjuat varit 

väldigt tillmötesgående och delat information. En viktig aspekt är att få access till 

känslig information, vi har därför erbjudit respondenterna anonymitet, något samtliga 

respondenter avböjt. Detta tror vi beror på vår frågeställning eftersom den inte 

uppmanar respondenterna att ta ställning eller framföra åsikter som kan anses vara 

stötande, vi uppfattar att de besvarat frågorna ärligt (Johansson-Lindfors 1993, s.137). 
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Respondenterna har visat nyfikenhet för undersökningen vilket medfört att de berättat 

om de processer som sker inom företaget och gav oss därigenom den access vi behöver 

enligt Johansson-Lindfors (1993, s.135) tankegångar angående access.  

 

Vid vissa av intervjuerna har vi upplevt att vi inte erhållit all väsentlig information inom 

ett ämne. Då vi intervjuat mindre företag vilka inte har många anställda, har 

respondenten även varit tvungen att lyfta fokus från intervjun till någonting som hänt i 

omgivningen vilket resulterat i att diskussionen angående ett ämne ibland inte var 

fullständig. Då vi använt semistrukturerade intervjuer har vi haft möjlighet att 

återkomma till ämnet vid ett senare tillfälle under intervjun, det finns dock en risk att 

respondenter omedvetet utelämnat information i samband med avbrott. Vissa intervjuer 

har ibland bokats in med väldigt kort varsel då många företag vi kontaktat är väldigt 

upptagna, vi har då inte alltid kunnat förbereda i önskvärd utsträckning genom 

exempelvis informationssökning via företagens hemsida, således har den kunskap vi vid 

intervjutillfället haft om företagets produkter eller tjänster varierat.  

 

Vid den initiala kontakten med e-handelsföretagen förekom bortfall, av de cirka trettio 

företag som kontaktats via e-mail deltog endast ett företag i undersökningen. Bortfallen 

uppkom av olika anledningar. Företag har angivit att de vill delta i studien, men sedan 

inte varit kontaktbara då vi försökt att praktiskt arrangera intervju. Några av de företag 

som tackat nej till att intervjuas anger att det främst beror på tidsbrist eller att de inte 

anser sig tillföra något till studien. Majoriteten av dessa är fåmansföretag som bedriver 

e-handel hemifrån. Ett stort bortfall utgörs av de företag som inte svarat på initiala 

förfrågningar via e-mail. Andelen bortfall vid kontakt via telefon var betydligt lägre än 

vid e-mail. Vi har dock full förståelse för att många företag anser att de inte har tid att 

delta i studien då intervjun förbrukar dyrbar tid och pengar samt att deras nytta av 

intervjun uppfattas vara låg, vilket stärks av Patel & Davidsson (2003, s.78).  

 

4.3 Konstruktion av intervjumall 
Vid kvalitativa studier ligger fokus vid insamling och hantering av data på ordens 

betydelse, därmed kommer vi använda oss av intervjuer för att undersöka vår 

problemställning (Bryman & Bell 2005, s 297). Vi ämnar undersöka vilka faktorer 

respondenterna anser vara viktiga inom företagen, därför passar det med ett vardagligt 

samtal där respondenten fritt får prata för att vi ska få tillgång till de egentliga orsakerna 

(Holme & Solvang 1997, s 99-101). Dock är det viktigt att använda någon form av 

manual i en intervju för att inte glömma bort viktiga frågor samt täcka den teoretiska 

referensramen (Holme & Solvang 1997, s 99-101). Intervjuguiden kan liknas med en 

semistrukturerad intervju där intervjuförfarandet baseras kring några specifika teman 

som dock inte behöver behandlas i någon specifik ordning (Bryman & Bell 2005, s 362-

363). Vi anser det vara viktigt med en flexibel intervju där respondentens verkliga 

känslor och åsikter är i fokus då vi ämnar undersöka vad som påverkar företagens 

förhållningssätt mot tredjepartslogistik vilket även Bryman & Bell (2005, s.364-365) 

anser vara en bra metod.  

 

Enligt Bryman & Bell (2005, s.369) är en fördel med semistrukturerade intervjuer att 

olika frågor angående olika teman är av olika vikt för respondenterna, vilket innebär att 

vi kan ställa följdfrågor kring ett specifikt tema respondenten anser vara viktigt. För att 

vi med den valda metoden verkligen ska förstå respondenterna, och de förstå vad vi 

menar med våra frågor har vi försökt använda ett enkelt språk för att minska risken för 
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missförstånd. Genom ett bra språkbruk kan vi öka reliabiliteten då respondenten 

snabbare förstår vad frågorna ämnar undersöka vilket även bör ge en högre reliabilitet, 

vi ämnar göra flera intervjuer vilket ställer krav på samma resultat vid varje intervju 

(Johansson-Lindfors 1993, s.107, 111-112, 161-162; Bryman & Bell 2005, s.404-405). 

Med detta menar vi att varje respondent ska uppfatta de begrepp vi använder oss av på 

likvärdigt sätt, därför är det viktigt att vi tydligt definierar hur vi exempelvis ser på 

outsourcing. Begreppet är inte allmänt vedertaget, begreppen förekommer i olika 

former, vi bör därför kunna omformulera frågor att förmedla vårt budskap.  

 

Vi beslutade att skapa två intervjumallar, en intervjumall för intervju med 

tredjepartslogistikern och en till intervju med e-handelsföretag. Vi skapade mallarna för 

att minska risken för att något ämne inte skulle förbises vid intervjuerna. Kvalitativa 

studier bygger på att ordet ska vara fritt vid semistrukturerade intervjuer, och då är det 

ibland lätt att växla mellan ämnen. Genom att bocka av teman som diskuterats anser vi 

kunna återknyta till ett ämne där svaren inte innehöll tillräcklig information eller till 

ämnen som inte berörts.  

 

Mallarna skapades utifrån teorier och frågeställning, frågorna är indelade i teman. 

Eftersom valda teorier ibland behandlar samma område är det ibland svårt särskilja och 

relatera vissa frågor till ett specifikt tema. Intervjumallarna konstruerades innan 

intervjuerna, intervjumallen för tredjepartslogistiker kompletterades dock efter 

inledande intervju med e-handelsföretag. Intervjumallarna återfinns i appendix 1 

respektive appendix 2.  

 

4.4 Intervju förfarande 
Den initiala kontakten med respondenter inleddes via telefonsamtal eller e-mail där vi 

presenterade oss och varför vi kontaktat företaget och hur företaget lokaliserats. 

Företagen förfrågades angående deras eventuella intresse att delta i studien. Om 

respondenten medgav intresse förmedlades praktisk information rörande tidpunkt och 

plats för intervju via e-mail då majoriteten av företagen ansåg att det var enklast. 

Respondenterna fick möjlighet att välja tidpunkt för intervjun för att förenkla företagens 

planering. Några respondenter angav lämplig tidpunkt vid initial kontakt. Vissa 

respondenter kunde endast kontaktas via e-mail, vid initial kontakt via e-mail användes 

en mall till samtliga respondenter, med en viss företagsspecifik modifiering. Mallen 

som användes vid initial e-mail kontakt skådas i appendix 3. E-mailen innehöll 

information om vilka vi är, vad vi studerar, information om studien samt en avslutande 

fråga om företaget hade intresse av att delta i en intervju. De respondenter som initialt 

kontaktades via telefon deltog i större utsträckning i undersökningen jämfört med de 

respondenter som kontaktades via e-mail. Endast en av respondenterna ställde upp på 

intervju när vi skickade e-mail, denna respondent lokaliserades via kontakter på en 

företagsinkubator vilket vi anser bidrog till att företaget valde att delta i studien. 

Inledningsvis började vi med att kontakta företagen via e-mail, men efter dålig respons 

övergavs denna metod och företagen kontaktades via telefon. Detta tror vi beror på att 

det är lättare att medvetet eller omedvetet ignorera ett e-mail jämfört med ett 

telefonsamtal.  

 

För att intervjun ska resultera i att mesta möjliga information samlats in är det viktigt att 

det finns ett mål med samtalet. Det är viktigt att intervjuaren innan intervju utför 

nödvändiga förberedelser och reflekterar över hur målet kan uppfyllas. (Kvale, 1997, 
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s.119; Krag-Jacobsen, 1993, s.175-176) De ämnen vi avsåg att beröra har specificerats i 

en intervjumall. När vi bokat intervjuer var vi väldigt tillmötesgående i avseende till 

vilka tider eller dagar intervjun kan hållas då vi förstår att företagare ofta är väldigt 

upptagna. Vi har även planerat att utföra intervjuerna på platser där respondenterna 

upplever ett lugn och en trygghet, en miljö utom räckhåll för obehöriga som kan komma 

över känslig information. Mestadels på respondentens arbetsplats för att vi intervjuare 

ska vara till minsta möjliga besvär, samt att vi har avsatt tid för att inte behöva känna 

stress och att respondenten lättare ska kunna planera sin tid. Detta tillvägagångssätt 

rekommenderas av flera forskare (Bryman & Bell, 2005, s.370; Krag-Jacobsen, 1993, 

s.190; Lantz, 2007, s.72-73).  

 

Vi har även förberett ljudupptagningsutrustning och kontrollerat dess funktion. 

Inspelning av intervju är ett viktigt redskap vid kvalitativa studier då det ger 

intervjuaren möjlighet i efterhand att spela upp samtalet och bearbeta det som sagts 

(Svenning 2003, s.86-87; Bryman & Bell 2005, s.370). Vi beaktar dock att metoden kan 

verka kontraproduktivt då respondenter kan bli nervösa av tanken att samtalet blir 

inspelat, men anser fördelen väger upp nackdelen då vi som intervjuare bör kunna lindra 

nervositeten hos respondenten (Krag-Jacobsen 1993, s.189). Respondenterna fick inte i 

förväg tillgång till intervjumall då vi anser att det kan påverka respondenternas svar. 

  

Vid intervjutillfället inleder vi med att hälsa och presentera oss ytterligare en gång och 

förklarar vad vi skriver och varför vi gör det, och frågar om det är accepterat att spela in 

samtalet, vi spelar endast in om respondenten ger godkännande i enighet med Ritchie & 

Lewis (2005, s.145) rekommendation. Vi redogör för respondenten de etiska riktlinjer 

vi som intervjuare måste hålla för att inte riskera konsekvenser för någon av parterna. 

Intervju genomförs endast om respondenten samtycker till intervjun, respondenten 

erbjuds möjlighet till konfidentialitet (Patel & Davidsson 2003, s.70-71). Vi berättade 

att det är en semistrukturerad intervju där de genom intervjun får prata fritt, men att vi 

har vissa teman vi kommer beröra under intervjun. Vi förmedlade även att det inte fanns 

någon tidsbestämning från vår sida, respondenterna fick den tid de behövde för att 

förklara. Intervjuernas tidsåtgång redovisas i appendix 4, där skillnader i intervjuernas 

längd berodde främst på vilka processer som diskuterades inom företaget samt hur 

kommunikativ respondenten var.  

 

Vid varje avslutad intervju frågade vi om respondenten vill godkänna empirin och om vi 

ska skicka ut arbetet när det är klart. De flesta respondenter meddelade att vi kan skriva 

empirin utan deras godkännande, då ingenting är hemligt men att de gärna vill ha en 

kopia av det färdiga materialet. Empirin skickades till samtliga respondenter för att 

erbjuda respondenterna en möjlighet att kontrollera materialet, även om de inte bad om 

detta. En respondent ändrade några få detaljer och godkände sedan materialet.  

 

Vid alla intervjuer utom en användes inspelningsutrustning, då tekniska problem med 

inspelaren uppkom. Det vi istället gjorde för att inte missa någon information var att vi 

tog fler anteckningar jämfört med när vi spelat in samtalet. För att få godkännande om 

att det vi uppfattat var korrekt skickade vi ut empirin till respondenten och frågade om 

det var något som behöver läggas till eller tas bort. Denne ändrade då några små detaljer 

och godkände sedan empirin. 
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Resultatet av alla intervjuer var att respondenterna har större eller jämnbra kunskap 

kring vårt forskningsområde vilket innebar en väldigt öppen intervjusituation. Enligt 

Patel & Davidsson (2003, s.78-79) har intervjuer av kvalitativ karaktär låg 

standardisering vilket innebär att vi som författare kan välja att ställa frågor i bestämd 

ordning eller som de bäst faller in. Eftersom kunskapsnivån hos respondenterna var 

goda gav de oss väldigt utförliga svar och vi behövde sällan använda oss av 

intervjumallen vid samtalet då konversationen flöt på väldigt bra. Tryggheten av att veta 

att intervjumallen fanns med underlättade då vi i slutskedet kan samstämma våra teman 

med svaren vi erhållit. 

 

Efter varje genomförd intervju reflekterade vi kortfattat vad vi kom fram till, hur vi ska 

använda informationen och vad som var positivt och negativt med intervjuförfarandet. 

Analysen skrev vi ner i det dokument som skulle användas för redovisning av empiri, då 

vikten av att tidigast möjligast sammanställa insamlat material stärks i metodologisk 

litteratur. (Ejvegård, 2009, s.52; Patel & Davidsson 2003, s.119)  

4.5 Bearbetning av material 
Informationen vi erhållit har transkriberats för att förenkla analys och vid behov enkelt 

kunna återvända till materialet (Bryman & Bell, 2003, s.374). En viss problematik kan 

vi som författare se med transkribering då vi upplevt det väldigt tidskrävande, 

informationen från intervjuerna tog 3-4 timmar att skriva ut då vi transkriberade allt 

som sades vilket även Patel & Davidson (2003, s.119-120) påpekar. Därmed kom vi 

fram till att endast transkribera det som vi anser vara viktigt till vårt arbete, som faller in 

under de valda teman för uppsatsen, då transkriberingsprocessen kräver mycket tid 

vilket Bryman & Bell (2003, s.374) påpekar. Vid vissa intervjuer upplevde vi att 

respondenten svävade iväg från ämnet och pratade om något närliggande, denna 

information exkluderades från det transkriberade materialet. Anledningen till att 

irrelevant information framkom kan vara vår fria intervjumetod där respondenten öppet 

får prata om ett ämne, något som både är positivt och negativt då vi samtidigt kan 

erhålla information angående bakomliggande orsaker till ett problem. Dessa 

utsvävningar korrigerades med en fråga angående det tema som diskuterats.  
 

All transkribering utfördes i dokument på datorerna där vi oftast delade upp 

transkriberingsarbetet, en skribent transkriberade information från en intervju. Samma 

skribent skrev även empirin från intervjun då vi ansåg att den personen hade en bra 

uppfattning av materialet, vilket Svensson och Starrin (1996, s. 69) anser vara en 

lämplig metod. Den som inte skrev empirin kontrollerade i efterhand materialet och lade 

vid behov till den information som eventuellt hade förbisetts. För det mesta utfördes 

transkriberingen direkt efter intervjun för att vi skulle ha informationen färsk i minnet 

vilket förenklade transkribering.  

 

Efter transkriberingen var färdigställd inleddes en bearbetningsprocess där vi skulle 

framställa empirin. Eftersom empirins syfte är att undersöka om vår teoretiska 

referensram och syfte stämmer överens med verkligheten måste vi enligt Patel & 

Davidsson (2003, s.132-133) skriva ner det som svarar på syftet. Vi valde att framställa 

all information företagsvis enligt valda teman, där vi inledde med företagets historia och 

vilken person vi intervjuat för att läsaren snabbt ska kunna få en förståelse vilken typ av 

företag det är. Eftersom ingen respondent valde att vara anonym kunde företagets namn 

publiceras. Eftersom vi uteslutande har intervjuer i vår undersökning ser framställandet 
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av information nästan identiskt ut, för att läsaren lätt ska kunna navigera i texten. Vi har 

enligt Patel & Davidsson (2003, s.120-121) strukturerat materialet för att ge läsaren en 

bra och objektiv bild över materialet genom att varva citat med egna kommentarer. 

 

När vi skulle börja analysera materialet ansåg vi att empirin inte gav den överblick vi 

först befarat. Det var svårt att samla ihop svaren till en fråga för analysering och vi fick 

ingen röd tråd genom arbetet. Eftersom vi skribenter ansåg det svårt att få en överblick 

över arbetet beslöt vi oss för att skriva om empirin. Nuvarande disposition med kort 

presentation av medverkande företag och sammanställning av all insamlad information 

kopplad till ett visst tema gav en mycket tydligare struktur. Anledningen att vi redovisar 

empirin enligt teman är för att lättare kunna identifiera vad respondenterna anser om 

vissa aspekter för att vi senare ska kunna koppla det till teoretiska referensramen och 

analysera hur e-företagen agerar och vad det beror på. 

 

Vid resultatframställandet har vi med bakgrund i Braun & Clarkes (2006, s.87) process 

följt upplägget med tematisk analys vilket innebär identifiering, analysering och 

rapportering av mönster inom det empiriska materialet. Initialt startade processen vid 

intervjutillfällena då vi författare uppmärksammade vissa aspekter respondenterna ansåg 

vara viktiga och som karaktäriserade deras verksamhet, exempelvis e-handel. Nästa steg 

var att sammanställa all information från transkriberingarna inom tillhörande teman, 

exempelvis all information angående företagens e-handel. Sedan undersökte vi om e-

handel fungerade tillsammans med övriga teman och om det gick dra några slutsatser 

från ett företag baserat på temana. Vi ansåg oss nöjd när vi tematiserat materialet i 

huvudkategorier och underkategorier, och kunde därmed analysera materialet med hjälp 

av teoretiska referensramen. (Braun & Clarkes, 2006, s.86-93) Empiriframställning sker 

i fem huvudsakliga teman; e-handel, logistiklösning, lagerlösning, transportlösning samt 

extern lagerhantering.  

 

4.6 Intervjuarens roll 
Vår roll som intervjuare handlar om i vilken utsträckning vi kan erhålla information vi 

finner intressant från respondenter och ställer således stora krav för att intervjun ska 

resultera i bra material (Kvale, 1997, s.117; Ritchie & Lewis, 2005, s.142-143). 

Intervjun ska präglas av våra temafrågor som är byggda kring teoretiska referensramen 

och ämnar svara på studiens syfte (Lantz, 2007, s.66). Vid en intervjusituation skapar de 

båda parter ett samspel av informationsutbyte som kräver en viss förförståelse för att 

tolka vad respondentens svar betyder (Lantz, 2007, s.66; Krag-Jacobsen, 1993, s.70). 

Detta anser Holme & Solvang (1997, s.105-107) vara en krävande situation både för 

intervjuare samt respondent, där vi som intervjuare bör ha förmågan att förstå 

respondenten och kunna ställa följdfrågor för att få tillgång till mer relevant 

information. På respondenten ställs det krav på att kunna formulera svar till de ställda 

frågorna för att kunna bidra med information i en öppen intervju (Ritchie & Lewis, 

2005, s.142-143). 

 

Därmed har vi som författare diskuterat kring huruvida det är lämpligt att båda 

medverkar vid intervju då respondenten kan känna obehag och maktunderläge eller ha 

problem med att fokusera då det är två intervjuare. (Ritchie & Lewis, 2005, s.167; 

Trost, 2010, s.67) Vi kom dock fram till att våra färdigheter som intervjuare inte är 

fullständiga, och att det var lämpligare att vara två intervjuare för att kunna hjälpa 

varandra fylla i med frågor som den andre förbiser (Trost, 2010, s.66-67). Vi bestämde 
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oss dock för att dela upp rollerna något, där den aktive har huvudansvaret för intervjun 

och den passive ansvarar teknik samt förande av anteckningar (Ryen, 2004, s.69-70). 

Icke verbalt kroppsspråk är en stor del av en persons kommunikation där respondenten 

kan säga en sak språkligt och något annat med kroppsspråket något som den passiva 

intervjuaren har observerat och antecknat intressanta iakttagelser (Krag-Jacobsen, 1993, 

s.65-68). Den passive personen har dock ställt frågor om det passat situationen. Vi har 

genomgående sökt en öppen intervjusituation, Krag-Jacobsen (1993, s.99-103) hävdar 

att intervjuaren måste ställa öppna frågor för att generera mer djupgående svar och 

genom att vara två intervjuare kan vi bättre följa upp intressanta ämnen respondenten 

diskuterar. Fördelen med att vara två intervjuare är en bredare kunskap där vi kan 

komplettera varandra och erhålla mer kunskap genom att ställa bättre frågor vilket bättre 

fyller vårt syfte (Kvale, 1997, s.136-137). Vi har även fokuserat och hjälpt varandra för 

att undvika ledande frågor vilket kan ske när vi inte använder färdiga frågor, ledande 

frågor ger inte respondenten möjlighet att utveckla svaret (Holme & Solvang, 1997, 

s.175; Bryman & Bell, 2005, s.186).  

 

Vi fokuserade även på hur vi uttalar och använder vissa ord i intervjun då ord kan 

uppfattas olika beroende på vilken typ av människa respondenten är, enligt Krag-

Jacobsen (1993, s.178-179). Pratar vi exempelvis med en person som har ett nystartat e-

företag är risken att de inte definierar tredjepartslogistik som vi gör, vi måste därmed 

omformulera frågan och använda ett språk respondenten behärskar. Vid ett fåtal 

tillfällen inträffade detta men större missförstånd undveks ofta av att vi förklarade 

frågan genom att använda andra ord.  
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5. Information från e-företagen - Återkoppling mot teorin 
 

I detta kapitel kommer vi redogöra vårt empiriska material och analysera med hjälp av 

teori. Inledningsvis presenteras en kort sammanfattning av de företag som deltagit i 

studien. Läsaren ombeds notera att resultatet av hur företagens aktiviteter utförs inte 

inkluderas i studien. Således ska inte företags utförande av aktiviteter anses vara 

ineffektiva eller undermåliga då dessa kan vara de aktiviteter som i verkligheten 

fungerar bäst.  

 
E-handelsföretag 

 

Cyberphoto – www.cyberphoto.se 

Företaget är verksamt inom hemelektronikbranschen med fokus på kameror. Företaget 

fokuserar på att erbjuda kunden högklassig kundtjänst och har mottagit utmärkelsen 

”årets e-handlare” vid upprepade tillfällen. Företaget har 35 anställda och omsätter 200 

mkr. Vi har intervjuat Patrick som är VD på företaget.  

 

Fiskecentrum Umeå – www.fiskecentrumumea.se 

Företagets kärnprodukt består av fiskeresor. Företaget har utvecklat företaget och 

började för två år sedan med småskalig försäljning i butik. Ett år senare startades 

företagets e-handel. Företaget har normalt 3 anställda men anlitar fler vid behov och 

omsätter ungefär 6 mkr. Vi har intervjuat Mats som är företagets ägare. 

 

Incrade – www.incrade.com 

Företaget bedriver försäljning via 3 webbutiker och 4 portaltjänster, och har en fysisk 

butik där de säljer brädspel, pussel, figurer och lego. Företaget har 6 anställda och 

omsätter ungefär 10 mkr. Vi har intervjuat Måns och Martin som är delägare. 

 

Kubex – www.kubex.se 

Företaget tillverkar växthus från råmaterial till färdig produkt. Företaget säljer dessutom 

diverse tillbehör till växthus samt trädgårdsprodukter. Företaget importerar råvaror från 

Kina och Norge. Företaget har 3 anställda och anlitar fler vid behov samt omsätter 

ungefär 5,5 mkr. Vi har intervjuat David som är VD. 

 

Matgubben – www.matgubben.se 

Företaget distribuerar kylda matlådor till kunder med biståndsbeslut från kommunen. 

Företaget levererar matlådor från restauranger. Företagets styrka är att erbjudande 

kunden valfrihet i samband med beställningar. Företagets kunder har mycket låg vana 

av att använda internet. Företaget har 10 anställda och omsätter 11 mkr. Vi har 

intervjuat Janne som är företagets ägare. 

 

Northsport – www.northsport.se 

Företaget säljer fritidsartiklar ämnade för äventyrssport och friluftsliv sommar och 

vintertid. Företaget är mest känt för sortimentet av speciella lättviktsskor. Företaget 

omsätter ungefär 2 mkr och har en anställd förutom ägaren. Vi har intervjuat Klas som 

är företagets ägare. 
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Umeå RC – www.umearc.se 

Företaget säljer det mesta inom radiostyrda produkter, företaget har 6 anställda och 

omsätter 7,5 mkr. Företaget säljer kompletta fordon men även ett stort antal tillbehör 

och reservdelar. Vi har intervjuat Patrik som är ägare. 

 

Tredjepartslogistiker  

 

DB Schenker – www.schenker.se 

Företaget är aktiva inom logistik och är en global aktör med verksamhet i ungefär 100 

länder där de är ledande inom integrerade logistiktjänster. Vi har intervjuat Robert som 

är säljare på norra kontoret i Umeå.  

 

5.1 E-handlarna om e-handeln  
Samtliga respondenter påvisar en optimism angående utvecklingen inom e-handeln. 

Fiskecentrum och Northsport anger exempelvis att de upplevt en stark tillväxt i 

omsättning de senaste åren och uppskattar att utvecklingen kommer hålla i sig även 

detta år. DB Schenker agerar globalt och drar paralleller mellan Svenska och Tyska e-

handeln och förespår en framtid där Svenska marknaden går mot en utveckling likt den 

Tyska e-handelsmarknaden och ser en stor tillväxtpotential och sammanfattar 

framtidsutsikterna i följande citat:  

 

“Tittar vi på pakettransporten är det där vi de senaste åren lagt fokus på så växer e-

handeln så det knakar. Gemene tysk handlar på distans 18 gånger per capita jämfört 

med en svensk som handlar 3 gånger per år.” (DB Schenker).  

 

Möjligheten att ta del av denna tillväxt är även en motiverande faktor varför företagen 

väljer att bedriva e-handel. Respondenterna är överens om att det är väldigt viktigt att 

vara närvarande på internet och att det generar en försäljningsökning. Fiskecentrum ger 

ett för respondenterna i undersökningen representativt citat:  

 

“Handeln på internet växer idag och ska man ha en möjlighet att hänga med och 

överleva så måste man ha handel på Internet, inom den här branschen iallafall. Att nå 

en större marknad helt enkelt. De kunder vi har lokalt här har ju även dem tillgång att 

handla vart än i världen de befinner sig.” (Fiskecentrum). 

 

Företagen anger att en av anledningarna att de fokuserar på internet som marknadsplats 

är att det är förhållandevis enkelt att starta och bedriva e-handel. Northsport anser att de 

vid uppstartandet av e-handeln inte hade några direkta förkunskaper inom området. 

Administreringsarbete av hemsidan är relativt simpelt då företaget använder extern 

aktör som levererar en service där e-handelsplattform och teknisksupport ingår. 

Northsport hanterar självständigt anpassning av e-handelsplattformen mot företagets 

verksamhet. Flera andra respondenter hävdar att även de använt externa aktörer för 

utformning av hemsida och att de inte behövt någon djupare kunskap i tekniska aspekter 

som programmering och liknande. Några respondenter påpekar dock att detta är ett 

potentiellt hot då konkurrenter relativt enkelt kan skapa en fullgod hemsida och 

därigenom konkurrera.  
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Flera företag anser att de agerar på en marknad karaktäriserad av hög konkurrens där det 

finns etablerade konkurrenter inom både e-handeln och den fysiska handeln. En 

gemensam nämnare mellan dessa företag är att de försöker erbjuda kunderna något 

utöver själva produkten. Cyberphoto hävdar att de fokuserar på kundservice och har 

mottagit priser för deras arbete med kundservice. Northsport började med att erbjuda en 

relativt unik produkt på en bred marknad och har idag ett stort sortiment av produkter 

som ofta är svåra att hitta hos andra sportbutiker. Umeå RC erbjuder ett stort kunnande 

inom radiostyrda fordon och har även skapat ett forum för intresserade personer där de 

kan samlas och tävla på butikens radiobilsbana. Incrade erbjuder ett brett sortiment som 

inte går att hitta i vanliga butiker och hjälper även sina kunder om de vill beställa ett 

specifikt spel som företaget inte har i sortimentet. Matgubben erbjuder en unik tjänst 

med valfrihet som främsta kundfördel. Fiskecentrum använder både den fysiska och 

internetbaserade handeln som komplement till fiskeresorna vilket är företagets 

huvudsakliga produkt. Kubex erbjuder ett antal växthus men även egentillverkade 

tillbehör med god kvalitet samt ger kunderna möjlighet att anpassa vissa delar av 

växthusen efter deras egna preferenser. Kunden erbjuds exempelvis att välja färg på 

växthusen. 

 

Cyberphoto uppger att de initialt startade med fysisk fotobutik men att de nu endast 

säljer produkter via internet eftersom fysisk butik inte möjliggjorde försäljning inom ett 

tillräckligt stort försäljningsområde. Företaget övergick mot e-handel vilket även bidrog 

till att företaget kunde erbjuda ett större sortiment. Northsport startade verksamheten på 

internet och erbjuder i dagsläget endast beställningar genom internet, ägaren erbjöds 

dock att starta fysisk butik till fördelaktiga lokalkostnader, men tackade nej främst för 

att det skulle innebära introduktionskostnader och att ägaren för tillfället inte är 

intresserad av den typen av verksamhet. Incrade startade med e-handel och driver idag 

även en fysisk butik som komplement till e-handeln vilket är det huvudsakliga 

affärsområdet. En anledning att de startade den fysiska försäljningen var att lagerlokalen 

där företaget bedrev e-handel även passade fysisk försäljning. Företaget kunde bedriva 

fysisk försäljning utan att inkräkta på e-handeln. Incrade uppger att de inte haft 

möjlighet att erbjuda samma sortimentsstorlek om de inriktat verksamheten mot fysisk 

försäljning eftersom lokala efterfrågan är låg. Företaget använder då internet för att öka 

försäljningsområdet. 

 

Nedan illustreras en sammanfattning av respondenternas egna uppskattningar av hur 

stor del av totala omsättningen som genereras via företagens e-handel.  

 

Tabell 5.1 Företagens andel internetförsäljning 

Företag Uppskattad andel internetförsäljning 

Cyberphoto 100 % 

Northsport 100 % 

Incrade 90 % 

Kubex 55 % 

Umeå RC 50 % 

Matgubben 10 % 

Fiskcentrum 10 % 
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Kubex uppskattar att 55 % av företagets omsättning härstammar från e-handel och 

använder internetförsäljningen tillsammans med fysisk försäljning. Kubex säljer 

standardprodukten växthus via mässor och trädgårdsmagasin och främst tillbehör till 

trädgården via internet. Incrade började bedriva verksamhet via internet, företaget 

startade fysisk försäljning i samband med att företagets behov av lagerlokaler ökade. 

Företagets fokuserar främst på e-handel. Matgubben anger att e-handel står för en låg 

andel av totala omsättningen, uppskattningsvis 10 %. Respondenten ger en möjlig 

förklaring, kunderna har låg datorvana vilket leder till att andelen inte blir högre, 

företaget strävar dock mot högre andel. Matgubbens fysiska försäljning sker via 

beställningslistor där kunderna anger vilka produkter de vill ha nästkommande veckor, 

listorna samlas sedan in vid leverans. Umeå RC startade verksamheten med e-handel 

och driver nu även fysisk butik och uppskattar att e-handeln står för halva omsättningen. 

Umeå RC:s fysiska försäljning fokuseras på hela fordonspaket i olika former, företaget 

rekommenderar att kunden beställer reservdelar och tillbehör via e-handeln, vilket 

underlättar företagets arbete och minskar risken för att kunden beställer fel. 

Fiskecentrum uppger att e-handeln har en liten andel av företagets totala försäljning 

med anledning att företaget nyligen startat e-handel som komplement till den övriga 

verksamheten. Företaget har bedrivit fysisk försäljning under två år, e-handeln startades 

för ett år sedan. E-handeln används för att generera merförsäljning, exempelvis kan en 

kund som köper en fiskeresa även behöva utrustning.  

 

Majoriteten av respondenterna med fysisk försäljning anger att de säljer 

”huvudprodukten” fysiskt och komponenter/tillbehör över internet. Försäljningen i 

fysisk butik sker med lägre frekvens och högre ordervärde jämfört med e-handeln där 

ordervärdet är lägre och försäljningsfrekvensen högre. Ett passande citat från Umeå RC 

om vad företag med fysisk försäljning säljer i den fysiska butiken och via e-handel: 

 

”Sen blir det ofta så att om jag säljer en bil i affären så säger jag åt dem att om de 

behöver en reservdel så kan de beställa det på nätet” (Umeå RC) 

 

Både Umeå RC och Fiskecentrum anser att det finns problematiska aspekter med att 

både bedriva e-handel och fysisk handel. Umeå RC anser att företagets e-handel ibland 

tävlar med företagets fysiska försäljning. Fiskecentrum anser att fysisk försäljning är 

viktigare än internetförsäljning och att detta kan innebära ett problem om 

internetförsäljningen växer för mycket och tar fokus från den fysiska handeln. 

 

Samtliga företag använder hemsidor, med varierande syfte. Kubex och Matgubben 

förmedlar produkt och företagsinformation. Kunden kan kommunicera med företagen 

samt göra beställningar. Hemsidan möjliggör inte direktbetalningar. Kubex anser att det 

är lämpligt att kunden betalar vid leverans, därmed har företaget inget behov av att 

erbjuda direktbetalning via hemsidan. Matgubbens hemsida genererar fakturor som 

skickas ut till kunden månadsvis beroende på hur många matlådor de beställt. Övriga 

företags hemsidor tillåter kunden att skapa order och välja betalningsalternativ, samt 

betala direkt via hemsidan. Kunderna kan även kommunicera med företagen och har 

tillgång till information angående företaget och produkter. Lagerstatus visas även för att 

kunden ska veta vilka produkter företaget kan leverera omgående. Några av 

respondenterna uppger att de visar antal produkter som finns i lager, och övriga anser 

det vara tillräckligt med att kunden vet om det finns i lager eller inte.  
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5.2 Analys av e-handeln 
Enligt Rasheeds (2008, s.89-90) definition av pure play företag kan Northsport och 

Cyberphoto kategoriseras pure play företag då de endast använder internet och e-handel 

för att bedriva verksamhet samtidigt som företagen inte har någon fysisk försäljning. 

Umeå RC, Fiskecentrum, Kubex och Incrade bedriver e-handel men har även fysisk 

försäljning och kan därför klassificeras bricks and click företag enligt Rasheed (2008, 

s.89-90). Matgubben erbjuder kunderna att göra beställningar genom e-handel men även 

genom beställningslistor, kunderna beställer således fysiskt men inte via en butik och 

företaget kan således inte kategoriseras varken som ett pure play eller brick and click 

företag. Nedan illustreras kategoriseringen.  

 

Tabell 5.2 Uppdelning beroende på affärsmodell 

Pure play företag Northsport & Cyberphoto 

Brick and Click företag Fiskecentrum, Kubex, Umeå RC & Incrade  

 

Denna studies empiriska resultat stödjer Enders & Jelassi (2000, s.544) samt Levenburg 

(2007, s.102) påstående att en av de huvudsakliga anledningarna att småföretag 

använder e-handel är för att öka försäljningen.  

 

Tojo & Matsubayashi (2011, s.281-282) hävdar att e-handelsföretag som enbart 

bedriver försäljning via internet bör skapa ett mervärde för att övervinna kundens ökade 

osäkerhet innan köp. Det empiriska resultatet pekar på att e-handelsföretagen 

kompletterar produkterbjudande med ett mervärde. Denna studie kan inte påvisa vilken 

typ av mervärde som skall förmedlas, det är troligtvis relaterat till produkten som säljs 

och företagets övergripande strategi. Flera respondenter anger att det är förhållandevis 

enkelt att starta och bedriva e-handel vilket antyder att Porters (2001, s.61) antagande 

om förändrade inträdesbarriärer på marknader där internethandel förekommer är giltigt 

även i denna kontext. Respondenterna tenderar använda tidigare nämnda mervärden för 

att särskilja sig från nyetablerade konkurrenter och erbjuder då kunderna något mer än 

möjligheten att köpa en produkt. Exempelvis Incrade och Cyberphoto erbjuder fördelar 

nystartade e-handlare kan ha svårt att konkurrera mot. Cyberphoto bedriver prisbelönad 

kundservice vilket nystartade företag kan sakna resurser för att bedriva. Incrades stora 

sortiment kan även det vara svårt att initialt konkurrera med då företaget under åren 

byggt upp goda leverantörssamarbeten som möjliggör att de kan erbjuda ett brett 

sortiment.  

 

Genom att erbjuda kunden fysisk butik parallellt med e-handel kan kunden erbjudas en 

möjlighet att fysiskt utvärdera produkten, en fördel som pure plays företag saknar 

(Rasheed, 2008, s.89-90). Studiens resultat kan varken bekräfta eller dementera 

Rasheeds påstående, det kan följaktligen vara att de kunder som besöker butiken även 

utvärderar produkterna vilket då kan leda till köp. Det finns dock en tendens angående 

hur den fysiska- och internetbaserade försäljningen skiljs med avseende på vilka 

produkter som säljs i respektive försäljningskanal. Standardprodukter säljs i högre 

utsträckning i fysisk butik och tillbehör över internet. Orderfrekvensen inom 

internetförsäljningen är högre samtidigt som ordervärdet ofta är lägre, vilket bekräftar 
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Cho et al (2008, s. 337) och Nicholls & Watson (2005, s.436-439) resonemang 

angående orderstorlek och orderfrekvens inom e-handeln. Både Umeå RC och Kubex 

säljer basprodukter via fysisk butik med högre produktvärde jämfört med många av 

tillbehören. En potentiell förklaring till det kan vara att kunderna har ett större behov att 

noggrant utvärdera basprodukten vilket ofta kostar betydligt mer och besöker då den 

fysiska butiken. De kunder som köper tillbehör eller reservdelar via e-handeln bör inte 

ha samma behov att utvärdera tillbehören lika noga. Tillbehören kostar inte lika mycket 

samtidigt som kunden redan utvärderat basprodukten och skapat en bild av vad de kan 

förvänta sig av en reservdel eller ett tillbehör. 

 

Företagen använder enligt Hashim (2009, s.126) internet inom tre huvudsakliga 

områden; inköp, försäljning och kommunikation. Rao et al (2003, s.15-16.) har 

konstruerat en modell som kan användas för att utvärdera företags nivå av 

internetintegration. Respondenterna i urvalet representerar två nivåer, portalnivå samt 

transaktionsnivå. Kubex och Matgubbens hemsidor tillåter att företagen och kunderna 

kommunicerar, kunden kan göra beställningar men har inte möjlighet att betala via 

hemsidan, dessa två företag representerar då portalnivån enligt Rao et als (2003, s.17-

18) modell. Resterande respondenters hemsidor tillåter tvåvägskommunikation och 

erbjuder kunderna information om företaget och dess produkter, information angående 

lagerstatus samt möjlighet att beställa och betala via hemsidan. De största skillnaderna 

mellan de båda nivåerna är således möjligheten att använda direktbetalning samt att 

kunden informeras om aktuell lagerstatus. Dessa respondenter motsvarar då 

transaktionsnivån enligt Rao et als (2003, s.18-19) modell.  

 

Tabell 5.3 Illustration av företagens internetintegration och andelen 

internetförsäljning 

Företag Uppskattad andel internetförsäljning Nivå 

Cyberphoto 100 % Transaktion 

Northsport 100 % Transaktion 

Incrade 90 % Transaktion 

Kubex 55 % Portal 

Umeå RC 50 % Transaktion 

Fiskecentrum 10 % Transaktion 

Matgubben 10 % Portal 

 

 

Pure play företagens omsättning kommer enbart från e-handel vilket kan förklaras med 

teorin där de enligt definition uteslutande använder e-handel som försäljningskanal 

(Rasheed, 2008, s.89-90). Andelen internetförsäljning bland brick and click företagen 

varierar. Kubex och Umeå RC har liknande andel internetförsäljning där Kubex uppnår 

portalnivå medan Umeå RC befinner sig på transaktionsnivån av internetintegration. 

Andelen internetförsäljning hos företagen är likvärdig men det finns en skillnad i hur e-

handel fungerar inom företagen. Det kan delvis förklaras vid en jämförelse av bransch 

där orderfrekvens och ordervärde inom växthus respektive radiostyrda 

fordonsbranschen antas vara olika. Umeå RCs e-handel kännetecknas av en högre 

orderfrekvens och lägre ordervärde jämfört med Kubex internetgenererade försäljning. 

Antalet order som passerar genom Umeå RCs hemsida och system är troligtvis högre, 

vilket ställer högre krav på systemets utformning, detta kan förklara skillnaden i 
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internetintegration. E-handeln är dock lika betydande för båda företagen där e-handeln 

representerar lika stor del av företagens omsättning.  

 

Det finns även skillnader mellan brick and clicks företag med samma nivå av internet 

integration. Fiskecentrum och Incrade är motpoler med avseende på andel 

internetförsäljning där Incrade anger att de fokuserar på e-handeln och har en mycket 

hög andel internetförsäljning medan Fiskecentrum fokuserar på fysisk försäljning och 

har en mycket låg andel internetförsäljning. Företagen befinner sig på samma nivå av 

internetintegration vilket kan förklaras med att det inom e-handeln idag finns aktörer 

som erbjuder e-handelsplattformar som inte är allt för dyra och kan anpassas mot e-

handelsföretagets behov utan specialistkunskap inom de tekniska aspekterna med e-

handeln. Detta kan då underlätta för de företag som vill bedriva e-handel med hög 

internetintegration fast de saknar expertis och inte vill göra e-handeln till företagets 

fokusområde.  

 

Rao et al (2009, s.126) menar att högre nivåer ofta innebär mer avancerade tekniska 

lösningar, högre kostnader och komplexitet. Det empiriska resultatet kan inte användas 

för att belysa hur stora skillnaderna i exempelvis kostnad och komplexitet är mellan 

olika nivåer av internetintegration. Dock påvisar resultatet att dessa skillnader troligtvis 

är relativt små då exempelvis Fiskecentrum inte fokuserar på e-handel och ändå uppnår 

samma nivå av internetintegration som Incrade vilka fokuserar på e-handel och har en 

betydligt högre andel internetförsäljning. 

 

Med grunden i detta resonemang och indikationer i det empiriska resultatet antas 

skillnaden i andelen internetförsäljning mellan exempelvis Incrade och de övriga Brick 

and Click företagen inte kunna förklaras genom att enbart undersöka nivån av 

internetintegration då företag förhållandevis enkelt når högre nivåer av integration men 

att det nödvändigtvis inte genererar en hög andel internetförsäljning. 

  
5.3 E-handelsföretagens logistiklösning 
 

5.3.1 Sortiment 

Företagen uppvisar en stor variation angående sortimentets storlek. Umeå RC, 

Cyberphoto och Incrade har större sortiment jämfört med Kubex, Matgubben, 

Fiskecentrum samt Northsport som har mindre sortiment. Majoriteten av företagen 

fokuserar på att erbjuda ett sortiment där kundernas efterfrågan styr. Incrade uppdaterar 

sortimentet beroende på vad de förutspår att kunderna efterfrågar men specialbeställer 

produkter som enskilda kunder frågar efter i enighet med företagets policy med stort 

och brett sortiment. De behöver även följa trender och förnya samt ta bort spel som 

ersatts eller som säljer mindre och då endast beställa hem dessa produkter vid 

kundförfrågningar. Cyberphoto befinner sig på en marknad med mycket snabb 

utveckling där en kamera är aktuell några månader medan en telefon har ännu kortare 

produktlivslängd. Northsport följer ofta återförsäljarnas kampanjer om de exempelvis 

kommer marknadsföra en viss färgskala av en produkt typ och anpassar då sortimentet 

efter det, men tar även hänsyn till sortimentets storlek med avseende på storlekar på 

skor exempelvis. Umeå RC anpassar delvis sortimentet efter vilka bilpaket de väljer att 

marknadsföra i butiken för att kunna sälja de tillbehör som kunderna ofta köper i 

samband med radiobilköp.  
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Samtliga företag anger att de anpassar lagernivåer efter sortimentet. Företagen 

lagerhåller mer av produkter med hög försäljningsfrekvens jämfört med produkter med 

låg försäljningsfrekvens där lagernivåerna minimeras.  
 

Fiskecentrum, Northsport samt Kubex anger att sortimentet består av två huvudsakliga 

delar, en del av sortimentet är säsongsberoende och resterande säsongsoberoende. 

Fiskecentrum anpassar sortimentet beroende på säsong men säljer även 

säsongsoberoende produkter. Northsport använder anpassade sommar- och 

vintersortiment vilka kompletteras med säsongsoberoende produkter. Kubex försäljning 

koncentreras främst till vår och höst, efter varje högsäsong återfylls lagret. Northsport 

och Fiskecentrum gör större sortimentsförändringar i samband med säsongsbyte då 

förorder med kommande säsongssortiment levereras i samband med säsongsbyte. 

Kubex och Fiskecentrum erbjuder samma sortiment inom e-handeln och den fysiska 

försäljningen. Incrade lagerhåller hela sortimentet och erbjuder samma sortiment inom 

e-handel och fysisk butik undantaget produkter som beställs vid kundförfrågan.  

 

Cyberphoto, Umeå RC, Incrade och Matgubben har genomgående säsongsoberoende 

sortiment som uppdateras kontinuerligt.   

 

5.3.2 Beställningspunkter 

Flera företag använder datorsystem som registrerar försäljning och initierar 

beställningar vid angivna beställningspunkter. Systemen genererar automatiskt 

beställningsorder, personalen kontrollerar beställning innan den skickas till 

leverantörerna. Matgubben, Fiskecentrum och Kubex använder dock inte sådana 

system. Användandet av förorder är inte kopplat till beställningspunkter, där sker 

beställning i avseende på leveransdatum då företag vill få leverans i samband med 

säsongsbyte.  

 

Matgubben beställer det antalet matlådor kunderna efterfrågar via beställningslistorna. 

Incrade beställer när affärssystemet indikerar att lagernivån är låg, vilket baseras på 

relationen mellan prognos och produkter i lager. Umeå RC, Incrade, och Cyberphoto 

använder system med beställningspunkter och kombinerar detta med personalens 

produktkännedom och känsla för vad som kommer efterfrågas, speciellt i samband med 

sortimentsuppdateringar.   

 

Northsport använder beställningspunkter men anger att beställningar anpassas beroende 

på försäljningsprognos och aktuella lagernivåer. Företaget uppmärksammar trender 

inom de olika produktkategorierna och kombinerar detta med försäljningshistorik. 

Kubex beställer material som kombineras med befintligt lager då materialåtgången av 

olika produkter varierar beroende på vad företaget producerar. Det krävs djup insyn i 

produktionen för att komplementbeställningen skall fungera.  

 

5.3.3 Hur de beställer 

Det finns skillnader i företagens tillvägagångssätt vid beställningar. Kubex och 

Fiskecentrum beställer mestadels via e-mail och telefon. Matgubben faxar eller skickar 

beställningarna via e-mail och kompletterar ibland via telefon. Incrade har system som 

möjliggör att beställa via vissa leverantörers webbshopar där lagersaldo är angivet, en 

mindre andel av beställningarna sker via maillistor. Maillistorna anser företaget passa 
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verksamheten sämre eftersom osäkerheten blir högre när de inte vet om leverantören har 

produkterna i lager eller inte. Cyberphoto och Umeå RC använder främst leverantörer 

som erbjuder webbshoppar, men även några mindre leverantörer där beställning sker via 

e-mail. Northsport sticker ut från övriga respondenter genom att inte använda 

artikelnummer vid beställning via e-mail från företagets mindre leverantör och hävdar 

att företagen förstår varandra bra och att det underlättar samarbetet. De större 

leverantörerna erbjuder dock webbshoppar. Umeå RC anser att det är viktigt med ett 

system som automatiskt uppdaterar lagersaldon och genererar nya inköpsorder och 

beskriver hur order skapas inom företaget: 

 

”Det sköter affärssystemet som vi använder, beställs det något i webbutiken så samlas 

alla beställningar för varje leverantör. Sen godkänner man beställningen manuellt.” 

(Umeå RC) 

 

5.3.4 När de beställer 

Umeå RC och Incrade använder kontinuerliga beställningar och gör inga 

förordersbeställningar. Företagen anger att de gör små frekventa inköp i samband med 

att lagernivåerna når beställningspunkten eller vid sortimentsförändring. Cyberphoto 

anger att majoriteten av deras inköp är små och frekventa. De anser att det är bättre att 

göra små beställningar ofta än stora beställningar mer sällan då de anser att det 

underlättar deras arbete med att hålla rätt lagernivåer. Cyberphoto använder dock 

förorder på vissa produkter. Matgubben gör kontinuerliga beställningar med hjälp av 

beställningslistor som samlas in i samband med leverans av föregående veckors 

beställningar. Incrade ger ett citat som är representativt för hur de företag med stora 

sortiment resonerar angående inköpsfrekvens och orderstorlek samt hur det påverkar 

företagens möjlighet att hålla låga lagernivåer: 

 

”Små och täta beställningar är nyckeln när man har så pass många olika produkter och 

så låga lagernivåer, vi måste ha järnkoll på vad vi har hemma och vad vi ska köpa hem, 

ibland flera gånger per vecka från en viss leverantör.” (Incrade) 

 

De företag som använder förorder är: Cyberphoto, Kubex, Northsport och 

Fiskecentrum. De anger att de främst använder förorder av produkter och material för 

att säkerställa leveranser. De baserar beställningarna på försäljningsprognoser och 

ägarnas prognoser för framtida försäljning. Av de företag som använder förorder är 

Cyberphoto det enda företag som inte agerar på en säsongsbetonad marknad. 

Cyberphoto anger att de använder förorder för att vara säker på att få produkten i tid för 

att kunna utnyttja produkternas korta livslängd. Kubex importerar dock råvaror från 

Kina till ett lågt pris men med lång leveranstid. Företaget använder snarare förorder för 

att minska inköpskostnaderna vid uppbyggandet av råvarulager inför perioder av 

produktionsökning inför högsäsong. Företagets inköpspriser varierar beroende på 

kvantiteten som beställs. Företaget komplementbeställer senare från närliggande 

leverantörer i Norge med en betydligt kortare leveranstid. 

 

Fiskecentrum och Northsport gör två huvudsakliga förorder per år inför de båda 

högsäsongerna som sammanfaller med sommar- och vintersäsong. Beställningen görs 

ungefär sex månader innan leverans. Förordern är betydligt större än de 

komplementsbeställningar företagen använder för att kompensera för oväntade 

fluktuationer i efterfrågan eller felbedömningar vid beställning av förorder. 
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Respondenterna erhåller en viss inköpsrabatt i utbyte mot att företaget köper större 

kvantiteter och delger företagets uppskattningar av kommande behov i samband med 

kommande högsäsong i form av en förorder. De företag som använder förorder grundar 

dessa beställningar på prognoser som baserats på tidigare försäljning och ägarnas 

prognoser för framtida försäljning. Kvantiteten som beställs vid förorder är betydligt 

större än övriga beställningar vilket företagen anser ställer högre krav på förmågan att 

göra prognoser samt planera framtiden. 

 

De företag som använder förorder och agerar på en säsongsbetonad marknad 

(Northsport, Fiskecentrum och Kubex) poängterar att det var viktigt att inte få slut på 

produkter, särskilt under högsäsong. Respondenterna prioriterade att inte få slut på 

produkter än att hålla lägsta möjliga lagernivå. De företag som inte använder förorder 

och agerar på marknader utan säsongsvariationer anser att låga lagernivåer var viktigare. 

Samtliga företag ansåg att det var viktigt att hålla låga lagernivåer och att inte missa 

försäljning på grund av varubrist men prioriterade olika tillvägagångssätt. Fiskecentrum 

som var mest utförlig i beskrivningen av företagets syn på risken med att få slut på varor 

gav följande citat: 

 

“Om vi missar vid beställningen och mitt i säsongen (exempelvis Maj-Juni-Juli) står 

utan produkter ett par veckor så kan vi tappa 20-30% av årsomsättningen av den 

produkten. Det är bättre att beställa hem lite mer och då rea ut de produkter som håller 

på att fastna i ett överlager.” (Fiskecentrum). 

 

5.3.5 Relation  

Majoriteten av företagen påpekar att relationerna med leverantörerna är väldigt viktiga. 

Northsport framhäver hur viktigt det är att ha en god relation till leverantörerna och att 

leverantörerna förstår att e-handeln även gynnar dem. Matgubben hävdar att goda 

leverantörsrelationer underlättar verksamheten när problem uppstår, exempelvis 

felbeställningar kan avhjälpas via ett samtal till en leverantör som då samarbetar för att 

åtgärda problemet för att undvika att slutkunden drabbas. Samma resonemang uppger 

Cyberphoto vara väldigt viktig vid utvärdering av leverantör, om något oförutsett sker 

ska båda parter lösa det för att kunden inte ska drabbas och leder till att företaget kan 

hålla en högklassig kundservice. Incrade anser att de är duktiga på att sköta relationerna 

till leverantörer och att det är en konkurrensfördel. Umeå RC hävdar att bra 

leverantörsrelationer är viktiga för att bedriva fungerande verksamhet men även för 

företagets konkurrenssituation då goda leverantörsrelationer bidrar till att leverantörerna 

prioriterar företaget framför mindre, nyetablerade e-handlare. Umeå RC anser att detta 

är en konkurrensfördel. Kubex anger att flera av företagets leverantörer är 

råvaruproducenter och att relationen är affärsmässig, företaget köper materialet från den 

leverantör som har billigast pris i relation till leveranstid och har inte något uttalat 

samarbete med en specifik leverantör. Fiskecentrum framhåller att de varken har bra 

eller dåliga relationer men anser att leverantörsrelationerna är viktiga. Företaget 

förklarar de neutrala leverantörsleverationerna med att företaget endast bedrivit 

försäljning i två år, företaget arbetar med att förbättra relationerna.   
 

Respondenterna väljer nästan uteslutande att arbeta med svenska leverantörer, Kubex 

köper in råmaterial från utlandet där pris är avgörande, samt några av övriga 

respondenter som vid enstaka tillfällen anser det vara mer passande. Majoriteten anser 
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det är mer gynnsamt med svenska leverantörer. Cyberphoto anser att användandet 

stämmer överens med deras strategi med att erbjuda en bra kundservice: 
 

”Så långt det är möjligt ska vi jobba med svenska leverantörer med stora kontor som 

äger marknaden i Sverige. För att kunna erhålla kundtjänst på svenska och få tag i 

bruksanvisningar och liknande på Svenska. Det är mkt lättare att jobba med stora 

svenska företag med tät relation jämfört med de kulturella skillnader ett annat företag 

som inte befinner sig i Sverige kan medföra.” (Cyberphoto) 
 

Umeå RC anser att Svenska leverantörer passar företaget då leverantörerna är de som är 

ansvariga för garantilöften mot kund och att Umeå RC då vidarebefordrar garantifrågor 

till den ansvariga leverantören. Majoriteten av företagen menar att en betydande orsak 

med svenska leverantörer är leveranstider, att många kan få produkterna till butiken 

eller lagret inom en eller några få dagar. Kvaliteten på produkterna är en faktor 

Fiskecentrum poängterade kvalitet som en fördel med att mestadels använda Svenska 

leverantörer.  

 

5.3.6 Leverantörssamarbete   

Respondenterna uppger varierande nivåer av leverantörssamarbete. Umeå RC 

lagerhåller delar av sortimentet hos leverantörerna som vid kundbeställning skickar 

ordern till Umeå RC. Umeå RC benämner denna leveransstrategi drop-shipping. Flera 

av företagets leverantörer erbjuder denna funktion och levererar till Umeå RCs butik där 

företaget färdigställer kundordern som kan inkludera produkter från olika leverantörer. 

Ordern skickas via en försändelse till kund. Leveranstiderna är korta och företaget 

färdigställer ofta leverans på två arbetsdagar.  

 

Cyberphotos leverantörer agerar hubb mellan återförsäljarna och omfördelar vid behov 

produkter från leverantörer med oönskat höga lagernivåer till företag med risk för 

varubrist. Företagen uppger att denna funktion exempelvis kan användas om företaget 

måste komplettera förorder eller vid oväntad efterfrågan på en produkt.  

 

Northsport berättar att några leverantörer lagerhåller delar av förordern och levererar 

mindre partier vid behov, företaget betalar vid leverans vilket minskar 

kapitalbindningen. Northsport uppskattar att 10 % av försäljningen sker via drop-

shipping från leverantör direkt till slutkund och att Northsport då endast hanterar 

orderhandlingar. Företaget använder främst drop-shipping för distribution av produkter 

som kan levereras direkt till kund och inte kräver kompletterande tillbehör eller att 

produkten modifieras innan leverans. Exempelvis kan pjäxor levereras via drop-

shipping medan exempelvis skidor inte kan distribueras via drop-shipping då produkten 

ofta kräver modifiering innan leverans. Drop-shipping används för produkter med 

relativt högt ordervärde och låg försäljningsfrekvens. Nortsport ger ett sammanfattande 

citat:  

 

”Drop-shipping används främst för specialgrejer, pjäxor och så vidare. Det beror även 

på leverantörerna och hur deras lager ser ut, för att de ska kunna skicka krävs det ju att 

de har allting i lager för att kunna skicka direkt när vi förmedlar en order. För om de 

inte har produkten i lager och vi säljer den produkten så blir det problem.” (Northsport) 
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Incrade anger att de erbjudits att använda leverantörerna för lagerhållning i utbyte mot 

att företaget gör större beställningar men valde att inte använda alternativet då de anser 

att det är viktigare att hålla låga lagernivåer och inte binda för mycket kapital. 

Resterande respondenter anger att deras samarbete med leverantörerna inte inkluderade 

några speciella aktiviteter utöver det traditionella utbytet mellan leverantör och företag.  

 

5.3.7 Transparens 

Respondenterna anger varierande transparens mellan företagen och deras leverantörer. 

Northsport, Kubex och Fiskecentrum anser att vissa leverantörer inom respektive 

bransch har gamla, utdaterade system och att utvecklingen i vissa fall går sakta, vilket 

leder till att företagen inte anser det vara värt att investera i integrerbara system. Kubex 

påpekar att systemen som används inom branschen är väldigt enkla och att utvecklingen 

sker mycket långsamt hos leverantörer och konkurrenter. Enligt företaget kan det vara 

kopplat till produktens karaktär som sakta förändras, de gamla systemen fungerar men 

kan förbättras avsevärt. Fiskecentrum anser att det inte finns något incitament att köpa 

ett system som går att integrera då företaget inte skulle erhålla några större fördelar då 

leverantörerna inte erbjuder den sortens system. Matgubben påpekar att de nyligen 

utvecklat systemet för att utöka integrationen med andra aktörer i distributionskedjan, 

leverantörerna har dock inga planer att frångå de traditionella metoderna e-mail och 

telefon. Northsport ger ett illustrerande citat: 
 

“Det känns som att e-handel är ganska nytt för dem. Företagen är inte anpassade, de 

gör som förr i tiden och förändringen sker ganska sakta. Vissa leverantörer har varit 

misstänksamma mot e- handeln och trott att vi skulle dumpa priserna, de såg inte 

fördelen med att kunna sälja nischade och dyra produkter som inte går att sälja i vanlig 

butik. De har förstått nu och det håller på att förändras.”(Northsport) 
 

Incrade hävdar att företaget utvecklat de interna systemen vilket delvis försvårar 

integration med andra aktörer men att det samtidigt effektiviserar interna processer. 

Företaget anser att de integrerat systemen mot leverantörernas system vilket används 

vid exempelvis inköp. Umeå RC har system som genererar och sorterar inköpsorder och 

integrerats med företagens webbshop och beställningssystem, företaget anser att 

systemet fungerar väl. Cyberphoto anser att företaget kommit långt inom 

systemutvecklingen eftersom systemen genererar order och kräver mindre manuell 

hantering men anser att det fortfarande finns mycket som kan förbättras. Företaget har 

integrerade system med de största leverantörerna. Sammantaget finns det en vilja bland 

företagen att utveckla datorsystemen i företaget för att minska behovet av manuell 

hantering.  

 

5.4 Analys av logistiklösningarna 
 

5.4.1 Sortiment 

Företagen med stora sortiment har gemensamt att de på olika sätt arbetar kontinuerligt 

med sortimentsuppdatering. Troligtvis är syftet att följa efterfrågan och anpassa 

lagernivåer. Några av företagen med mindre sortiment uppdaterar även de sortimenten 

löpande, men gör även större sortimentsförändringar i samband med säsongsbyte. Större 

sortiment bidrar enligt Ton & Raman (2010, s.557) till högre lagernivåer, e-

handelsföretag kan undvika detta genom att lagerhålla färre antal av varje produkt vilket 

leder till lägre servicenivå. Detta är en strategi som flera respondenter använt sig av. 
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Umeå RC, Cyberphoto och Incrade har låga lagernivåer och stora sortiment, en 

potentiell förklaring kan vara att företaget varierar servicenivån inom sortimentet. Flera 

av respondenterna anger i enighet med Rabinovich (2011, s.314-315) att de håller högre 

lagernivåer av de produkter som säljer mycket och lägre lagernivåer av produkter med 

lägre försäljningsfrekvens. Att minska servicenivån på produkter med låg 

försäljningsfrekvens leder till lägre lager och högre risk att företaget inte har produkten i 

lager när den efterfrågas. Företagen har kanske inga andra alternativ då 

kapitalbindningen i lagren annars blir för hög. Cyberphoto kan exempelvis inte hålla 

samma lagernivå av en dyr proffskamera med låg försäljningsvolym jämfört med en 

billigare kamera med högre försäljningsvolym. Likväl kan inte Incrade lagerhålla spel 

företaget köper in vid kundförfrågning. Efterfrågan på dessa produkter är extremt liten 

och kunderna som köper spelen accepterar troligtvis en något längre leveranstid då 

sannolikheten att konkurrerade företag säljer produkten är liten. Incrade behöver således 

inte lagerhålla produkten.  

 

De e-handelsföretag med säsongsberoende sortiment har i denna studie betydligt mindre 

sortiment, vid säsongsbyten växer dessa företags sortiment då produkter från olika 

säsonger inkluderas i sortimentet. Exempelvis kan Fiskecentrum och Northsport vid 

skiftet mellan sommar- och vintersäsong använda ett större sortiment då externa 

faktorer kan skapa säsongsförskjutning. Exempelvis kan vintersäsongen vara kortare än 

beräknat, produkter från vintersäsongen kommer då finnas kvar när sortimentet skitar 

till sommarsortimentet. Ton & Ramans (2010, s.557) samband om sortimentsstorlek, 

lagernivåer och servicenivå innebär att lagernivå och servicenivå varierar mer inom 

företag med säsongsberoende sortiment. Variationen kommer innebära att lagernivå och 

servicenivå är högst i samband med säsongsbyte, då företaget har produkter från både 

sommar och vinter sortimentet i lager.  

 

5.4.2 Beställningspunkter  

Flera respondenter använder fasta beställningspunkter som är inkluderade i företagets 

system och informerar användaren när lagersaldo når beställningspunkt och genererar 

samtidigt en leverantörsbeställning. Några respondenter använder rörliga 

beställningspunkter som till större grad baseras på e-handlarens kunskap och erfarenhet 

angående vad som säljer och när, med försäljningsstatistik som komplement. 

Beställningspunkter används för att säkerställa att företaget kan möta den förväntade 

framtida försäljningen där beställningspunkter konstrueras med hänsyn till 

försäljningsprognoser och ledtider från leverantör (Segerstedt, 2009, s.45-48). Det 

empiriska resultatet bekräftar att företagen använder någon form av beställningspunkt. 

Samtidigt finns tendens att dessa beställningspunkter till stor del kompletteras med 

beställarens kunskap. Flera företag poängterar vikten av god produktkännedom när de 

tar beslut om inköp. De företag med stora sortiment de arbetar aktivt med har troligtvis 

insikt i kommande trender för de olika produkttyperna företaget erbjuder och använder 

informationen i samband med inköp. Northsport talar exempelvis om vikten att följa 

vilka trender angående färger på vissa typer av skor och att kunden oftast efterfrågar den 

nyaste färgkombinationen. Det empiriska resultatet angående beställningspunkter ger 

ingen tydlig bild av hur dessa beställningspunkter påverkar lagernivåerna, troligtvis 

finns det skillnader inom och mellan företag beroende på produkt vilket gör att det inte 

går att dra någon slutsats.  
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5.4.3 Hur de beställer 

Enligt Folinas et al (2004, s.274-275) används automatiserade processer där information 

angående intag och uttag ur lager är tillgängligt, vilket behövs för att minska 

kapitalförstörande lager. De företag med system som automatiskt skapar 

beställningslistor har ofta leverantörer med egna webbutiker. De företagen är samtidigt 

företagen med störst sortiment; Cyberphoto, Incrade och Umeå RC. Enligt Stock & 

Boyer (2009, s.691) leder integration av olika delar i logistikkedjan till högre 

transparens mellan företag vilket underlättar informationsdelning mellan de integrerade 

företagen. De tre företagen beställer främst via leverantörernas webbutiker där 

lagerstatus anges, företagen vet då vilka produkter som kan beställas och levereras 

omgående vilket gör att de troligtvis kan anpassa lagernivåerna. Osäkerheten inom 

produktförsörjningen minskar och företagen kan då minska lagernivåerna som annars 

används för att kompensera denna osäkerhet. De har alltså möjlighet att planera 

inköpsstorlek med hänsyn till leverantörernas förmåga att leverera. Det är inte rimligt 

att som Umeå RC erbjuda 69 000 artiklar utan att använda ett system som håller koll på 

vad som säljs och skapar inköpslistor. Företaget har möjlighet att vid behov jämföra 

dessa med leverantörernas förmåga att leverera vilket bidrar att lagernivåerna på de 

produkter som leverantörerna har kapacitet att leverera omgående kan sänkas. 

 

De Man et al (2002, s.337-338) hävdar att informations- och kommunikationssystem 

bidrar till att skapa affärsmässiga allianser för att tillfredsställa efterfrågan genererad 

från e-handeln. Umeå RC, Cyberphoto och Incrade kan i högre grad anses använda 

system vid inköp vilket kan vara en bidragande orsak till att de kan hantera 

lagernivåerna inom deras stora sortiment. Det empiriska resultatet kan dock inte styrka 

detta då respondenterna inte preciserade detta specifikt utan beskrev användandet av 

systemet ur ett praktiskt perspektiv. Northsports tillvägagångssätt vid inköp görs delvis 

informellt vilket gör företaget unik i undersökningen. En potentiell förklaring till det 

kan vara att både leverantören och Northsport är nischade och inte handlar med stora 

volymer vilket kan förenkla denna typ av informell kommunikation. Företagets 

sortimentsstorlek bör påverka då företagen troligtvis har ett mindre antal snarlika 

produkter inom varje produktkategori jämfört med exempelvis Umeå RC. Det kan 

förklara varför Umeå RC tydligare påpekar vikten av att använda system som minskar 

risken för fel. Företagen som erbjuder stora sortiment använder automatiska system vid 

beställning medan företag med mindre sortiment inte använder systemen i samma 

utsträckning. Det kan antas att ökande sortimentsstorlek ökar företags behov av system.  

 

5.4.4 Förorder 

De företag som inte använder förorder använder i större utsträckning små orderstorlekar 

och hög orderfrekvens vid inköp. Enligt Oskarsson et al (2006, s.120-123) möjliggör 

frekventa transporter att företaget kan minska lagernivåer. Det empiriska resultatet 

tenderar bekräfta detta påstående eftersom flera respondenter anser att de minskar 

lagren genom att göra beställningar via frekventa transporter och bidrar till att företagen 

kan hålla låga lagernivåer. Företag med främsta fokus på låga lagernivåer istället för att 

missa försäljning i samband med varubrist tenderar att vara företag som gör små och 

frekventa inköp. Detta påvisar då att företagens inställning till inköp är sammankopplat 

till företagets strategi med avseende på lagernivåer.  

 

De företag agerandes på en säsongsbetonad marknad använder förorder. De har en 

betydligt större orderkvantitet vilket enligt Oskarsson et al (2006, s.120-123) då bör leda 
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till att lagernivåerna ökar. De företag som får förorder levererade i samband med 

säsongsbyte kan antas bygga upp säsongslagret då lagernivåerna efter det att förorder 

mottagits är betydligt högre. Enligt Oskarsson et al (2009, s.115) är säsongslager ett sätt 

att hantera en tidsperiod med ökad efterfrågan. Företagens lagernivåer varierar därmed 

mellan hög- och lågsäsong. Det empiriska materialet redovisar inga exakta lagernivåer 

men det finns stöd att lagernivåerna hos företag som agerar på säsongsbetonad marknad 

visar större variation i lagernivå jämfört med företag utan säsongspåverkan. Större 

variationer i lagernivåer tyder på att efterfrågan under denna period också varierar vilket 

antas leda till högre osäkerhet. Hög osäkerhet bidrar enligt Segerstedt (2009, s.37) till 

ökade lagernivåer.  

 

5.4.5 Relationer och leverantörssamarbete  

Samtliga e-handelsföretag anser att leverantörsrelationer är viktiga. Stock & Boyer 

(2009, s.691) hävdar att hanteringen av nätverk och relationer mellan och inom företag 

bidrar till att skapa effektivitet och lönsamhet vilket kan uppnås genom hög transparens 

med systemintegration mellan aktörerna i logistikkedjan. De respondenter som 

beskriver de mest avancerade systemen: Cyberphoto, Umeå RC och Incrade anger att de 

har bra leverantörsrelationer. Företagen använder främst webbshoppar vid beställningar 

och har högre systemintegrationen med leverantörerna jämfört med övriga respondenter. 

Stock & Boyers (2009, s.691) resonemang angående systemintegration och relationer 

stöds av delar ur det empiriska resultatet. De tre företagen har högst systemintegration, 

vilket kan vara ett resultat av företagens inköpsstrategi med små och frekventa inköp. 

Företagen är ofta i kontakt med leverantörerna vilket antas öka behovet av system som 

möjliggör att processer kan utföras effektivt. Två av företagen har även en väldigt hög 

andel internetförsäljning vilket påvisar att företag med fokus på e-handeln tenderar 

använda system som kan integreras med de webbutiker företagens leverantörer 

använder.    

 

Företag med mindre utvecklade system: Fiskecentrum, Kubex, Matgubben och 

Northsport anser även de att relationerna till leverantörerna är viktiga. Företagen har 

dock lägre nivå av systemintegration med leverantörerna. En potentiell förklaring är att 

företagens leverantörer inte har välutvecklade system och att endast ett fåtal 

leverantörer erbjuder företagen att beställa via webbshoppar. De resterande 

leverantörerna använder e-mail, telefon och fax vid beställning, dessa verktyg kräver 

ingen djupare systemintegration.  

 

Enligt Stock & Boyer (2009, s.691) bör då dessa företag inte ha lika djupgående 

leverantörssamarbeten. Det empiriska resultatet kan inte användas för att bekräfta eller 

dementera påståendet, det finns dock tendenser som antyder att företagen undantaget 

Northsport i lägre utsträckning använder aktiviteter utöver det traditionella utbytet av 

produkter och kapital mellan leverantör och företag. Undantaget Northsport har 

företagen förhållandevis låg andel internetförsäljning vilket påvisar att de inte fokuserar 

lika mycket på e-handeln jämfört med företagen med högre systemintegration och högre 

andel internetförsäljning: Cyberphoto, Umeå RC och Incrade.  

 

Det behöver inte innebära något negativt. Fiskecentrum har endast bedrivit försäljning i 

två år vilket kan vara en bidragande orsak till att de inte investerat i något integrerat 

system. Kubex låga nivå av systemintegration kan förklaras med att företaget inte har 

några incitament att uppgradera systemen då branschen företaget agerar inom inte 
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använder integrerade system. Dessutom återfinns företagets kärnkompetens inom 

tillverkningen av växthus, inte systemintegration vilket kan antas påverka Kubex 

restriktiva inställning mot systeminvesteringar.  

 

Matgubbens kunder har låg internetkompetens vilket leder till att de flesta använder de 

gamla beställningslistorna och gör det enklare för Matgubben att faxa listorna till 

leverantörerna. Företaget har investerat i ett system som möjliggör integration vilket 

tyder på att företaget ser potentiella fördelar med systemintegration. Leverantörerna 

använder dock system som inte är anpassade för orderhantering via internet eller 

systemintegration. Matgubbens låga systemintegration kan således härledas till de 

aktörer som företaget inkluderar i verksamheten.  

 

Det finns skillnader mellan Northsport och övriga företag med låg systemintegration. 

Northsport har en hög andel internetförsäljning och använder leverantörssamarbeten 

som inkluderar lagerhållning hos leverantör och drop-shipping vilket övriga 

respondenter med låg systemintegration inte använder. Northsport använder 

leverantörssamarbeten och anser att företaget har goda relationer till leverantörerna 

vilket tyder på att andra faktorer än systemintegration påverkar relationen mellan 

leverantör och e-handelsföretag.  

 

Två företag utmärks från övriga angående leverantörssamarbete och vilka aktiveter 

leverantörerna utför: Northsport och Umeå RC. Det finns flera skillnader mellan dessa 

två företag. Umeå RC har betydligt större sortiment, mer avancerade system och högre 

systemintegration än Northsport. Båda anger dock att de har goda leverantörsrelationer 

och använder olika former av drop-shipping. Drop-shipping innebär enligt Chen et al 

(2011, s.332-333) att säljande företag vidarebefordrar orderhandlingar till leverantör 

som internt eller via tredjepartslogistiker distribuerar produkten direkt till slutkund. Det 

Umeå RC benämner drop-shipping stämmer inte överens med Chen et als (2011, s.332-

333) definition av fenomenet. Den lösning på drop-shipping Umeå RC använder skiljer 

sig då samtliga paket skickas till butikens lager där företaget distribuerar vidare 

produkten till slutkund. Northsports användande av drop-shipping följer Chens et als 

(2011, s.332-333) definition av begreppet då Northsports leverantörer skickar produkter 

direkt till slutkund.  

 

En potentiell förklaring till Umeå RCs tillvägagångssätt vid drop-shipping där 

produkten levereras till företaget och inte till slutkunden kan bero på att kunderna 

beställer produkter från flera av företagets leverantörer. Företaget måste paketera om 

produkterna från var och en av leverantörerna för att kunna skicka en komplett order till 

kund. Northsport säljer främst kompletta produkter via drop-shipping där leverantören 

kan skicka ordern direkt till kund. Skillnaden mellan företagens tillvägagångssätt kan 

antas vara kopplat till transportkostnader. Khouja & Stylianou (2009, s.907) hävdar att 

drop-shipping kan skapa höga transportkostnader när kunden köper produkter från flera 

olika leverantörer då varje leverantör måste skicka en försändelse, kunden betalar då 

transportkostnaden för samtliga paket. Denna problematik leder till att drop-shipping 

inte passar i branscher där kunderna ofta köper produkter från flera leverantörer till låga 

ordervärden utan lämpas bäst för produkter med högre produktvärde och högre 

transportkostnader (Randall et al, 2006, s.570).  
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5.5 E-handelsföretagens lagerlösningar 
Samtliga respondenter hanterar lager internt inom företaget. Tre respondenter använder 

sig av fler än ett lager. Kubex har ett råvarulager och ett färdigvarulager. Northsport och 

Fiskecentrum har ett omsättningslager som används för produkter hanteras ofta i 

samband med att de säljs samt ett lager för produkter med mindre hantering, exempelvis 

lagras produkter mellan högsäsong. Övriga företag har ett lager där produkter förvaras, 

plockas och paketeras vid leverans av försäljningsorder. Fiskecentrum, Incrade och 

Umeå RC använder samma lager för e-handeln och den fysiska försäljningen och 

färdigställer internetgenererade order med produkter direkt från butikshyllan. 

Matgubbens lager är uppbyggt att leverantören levererar produkterna till lagret, där det 

omfördelas enligt kundorder och lämnar lagret samma dag eller dagen efter. Cyberphoto 

har endast ett lager där inkommande gods omfördelas och skickas till kunden.    

 

Fiskecentrum, Northsport och Kubex använder säsongslager, företag anser att 

säsongslagren uppkommer i samband med att förorder levereras inför högsäsong.  

 
En överskådlig bild över företagens lagerlösningar skådas i tabell 5.4  nedan.  

 

Tabell 5.4 Sammanfattning av företagens lageraktiviteter 

Företag  Säsonglager Antal lager Butikslager 

Cyberphoto Nej 1 Nej 

Fiskecentrum Ja 2 Ja 

Incrade Nej 1 Ja 

Kubex Ja 2 Nej 

Matgubben Nej 1 Nej 

Northsport Ja 2 Nej 

Umeå RC Nej 1 Ja 

 

 

5.6 Lagerlösningar – analys 
De företag som använder fler än ett lager är uteslutande företag agerandes på 

säsongsberoende marknader. Flera lager genererar enligt Oskarsson et al (2006, s.105-

109) höger lagerföringskostnader. Två av dessa tre företag uppger även att företagens 

leverantörssamarbete inte inkluderar några tjänster utöver det traditionella utbytet 

mellan företag och leverantör.  De kan påverka företagen till att använda två lager då 

företagen kan tvingas göra större inköp för att säkerställa att inte företaget inte förlorar 

försäljning på grund av varubrist. Företag med två lager har samtidigt mindre sortiment 

än flera av de företag med ett lager vilket enligt Segerstedt (2009, s.108) bör leda till att 

dessa företag har lägre lagernivåer. Det empiriska resultatet kan inte användas för att 

säkerställa huruvida säsongsbetonade företag generellt lagerhåller mer produkter 

jämfört med företagen som agerar på säsongsoberoende marknader.  

 

De företag som använder butikslager använder även det för aktiviteter kopplade till e-

handeln, möjligtvis för att undvika att använda två lager vilket då enligt Oskarsson et al 

(2006, s.105-109) bör minska företagens lagerhållningskostnader. Kubex dubbla 

lagerhållning kan kopplas till praktisk användbarhet där företaget skiljer på materialet 

som ska bearbetas och det redan bearbetade materialet.   
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5.7 E-handelsföretagens transportlösningar 
Majoriteten av företagen anger att de använder extern speditör i samband med 

distribution av produkter. Kubex anger att de internt distribuerar 30 % av produkterna 

med egen lastbil, produkterna företaget distribuerar internt är skrymmande och 

kapitalbindande växthus med destination inom en 20-mils radie från företagets 

produktionsanläggning. Företaget brukar samla ihop om det är fem-sex växthus som ska 

till samma ställe, och meddelar kunden att leverans förväntas inom 2v. Anledningen att 

företaget distribuerar en andel av distributionen internt är:  
 

“Transporterar man själv tjänar man pengar.”(Kubex) 

 
För övrig distribution används speditör vilket omfattar tillbehör samt växthus till kunder 

som kräver längre transport. Matgubben anger att all distribution sker internt med 

anledning att deras kärnkompetens omfattar distribution och administration. Resterande 

företag använder extern speditör för samtliga transporter inom distributionen, 

anledningen företagen uppger är att de inte har kompetens eller resurser att hantera 

transporterna internt vilket speditörerna besitter.  
 
Företagen använder olika parametrar vid val av speditör. Northsport samt Umeå RC 

uppger att de är med i en transportförening där många företag gemensamt förhandlar 

fram bättre transportavtal. Beroende på var och vad som ska skickas används olika 

distributörer. Cyberphoto, Incrade, Kubex samt Fiskecentrum uppger att de främst 

använder Posten med motiv att det är enkelt, prisvärt och att tjänsterna håller hög 

kvalitet. Cyberphoto anger att de har en långvarig relation med Posten och att företaget 

prioriterar en god relation med fungerande samarbete högre jämfört med att erhålla 

lägsta möjliga pris. 

 

Respondenterna förmedlar en varierad inställning angående hur viktigt val av 

transportör är. Transportkostnader är en stor del av e-handelsföretagens totala kostnader 

och flera respondenter påpekar att de genom byte av transportleverantör minskat 

kostnaderna. Exempelvis minskade Umeå RC transportkostnaderna med 70% i samband 

med byte av transportleverantör.  

 
E-handelsföretagen uppger att Postens tjänster praktiskt fungerar bra. Northsport 

berättar att företagets lokalisering hos företagsinkubator innebär att de kan lämna 

utgående paket vid en upphämtningsstation i lokalen där paket hämtas dagligen. Det 

innebär att företaget kan packa en order på eftermiddagen och inom Sverige oftast 

leverera till kunden dagen efter. Incrade beskriver en likvärdig process där paketen 

placeras på lastbärare för smidig upphämtning vid en fast tidpunkt dagligen. 

Fiskecentrum och Kubex berättar att de lämnar utgående paket vid postombud. 

Sammantaget framgår det att postens leveranstid är positivt förknippad med företaget 

eftersom leveranser sker inom 1-2 dagar inom hela landet. Företaget täcker e-

handelsföretagens transportbehov med transport från företaget till kund.  
 
DB Schenker berättar att de försöker öka medvetenheten hos e-handelsföretagen genom 

att erbjuda lägre priser och framhäva de fördelar företaget erbjuder, exempelvis 

hemleverans. Enligt Schenker associeras Posten många gånger med att skicka paket, 
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och att många mindre e-handlare hamnar där i början och blir lojala. Schenker förklarar 

att paketleverans tidigare var statligt och att Posten haft större möjlighet att påverka 

bland annat livsmedelsaffärer till att bli postombud och hantera paket. Något 

konkurrenter har svårare att lösa, Schenker måste kommunicera fördelarna 

pakethanteringen medför för att “kiosken på hörnet” skall ingå i företagets 

distributionsnät.  

 
Om något företag anlitar Schenker för transport och köper hem för mycket kan 

Schenker exempelvis erbjuda lagerhantering och distribuera enligt kundens behov. 

Schenker menar att de ska kunna erbjuda kunden helhetslösning inom logistik, transport 

från leverantör i annat land till kundens lager, och vid behov även hantera lager. 

Produkter med högre produktvärde har e-handlare enligt Schenker större möjlighet att 

lagerhålla hos en extern aktör då företaget fortfarande kan behålla tillräcklig marginal 

på produkten. Dock anser Schenker att de inte varit tillräckligt bra på att anpassa 

tjänster mot e-handlarna och att parterna varit för långt ifrån varandra. Företaget har nu 

utvecklat en plattform för e-handlare som via hemsidan kan koppla samman Schenker 

och e-handlaren genom en transportmodul som kan integreras med e-handlarens 

hemsida. 

 

Sammanfattningsvis anger majoriteten av företagen att fokus ligger på kvalitet och 

leveranstid framför pris vid val av transportleverantör. Dock framgår det att majoriteten 

av respondenterna anser att skillnaden i upplevd kvalitet är liten jämfört med 

prisskillnader mellan olika speditörerna. Kubex, Fiskecentrum och Northsport anser att 

enkelheten är en faktor som lockar företagen att använda posten som 

transportleverantör. Företagen vill minimera det administrativa arbetet med 

transporterna. Några respondenter anser att transportbehovet främst består av enklare 

tjänster med transport från företaget till kunden. Schenker hävdar att Schenker och DHL 

kan uppfattas som leverantörer av mer komplexa logistiklösningar.  

 

5.8 Transportlösningar – analys 
En viktig del i e-handelsföretagens logistik är transporter. Det empiriska resultatet 

styrker att e-handelsföretagen använder tredjepartslogistiker för utförandet av transport. 

Transporter är enligt Lieb (2003, s.25-26) och Peters (1998, s.171-172) en av de 

vanligaste funktioner företag använder tredjepartslogistiker till vilket bekräftas 

empiriskt då alla utom ett företag använder externa transportleverantörer. Kubex 

använder en kombination av interna transporter och extern transportleverantör och 

motiverar denna lösning med ekonomisk vinning företaget erhåller då de tjänar pengar 

på att utföra kortare transporter internt och längre transporter via transportleverantör. 

Wilding & Juriados (2004, s.635) antagande om kostnadsreduktion vid anlitande av 

tredjepartslogistiker bekräftas då Kubex anlitar logistiker för längre transporter med 

motiveringen att de tjänar på det tillvägagångssättet. Företaget anser att det inte är 

ekonomisk lönsamt att internt hantera längre transporter vilket tyder på att Tsao & Lus 

(2011, s.401) antagande om tredjepartslogistikerns stordriftsfördelar empiriskt 

bekräftas. 

 

Företagen i undersökningen med undantag för Cyberphoto är förhållandevis små och 

säljer produkter till konsumenter med hög geografisk spridning vilket praktiskt försvårar 

intern hantering av transporter. Förutom Cyberphoto har företagen omsättning under tio 

miljoner och säljer relativt små volymer, detta gör att det inte är ekonomiskt lönsamt att 
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hantera transporterna internt. Fiskecentrum, Northsport och Incrade säljer produkter 

som inte kan belastas med den transportkostnad intern distribution i liten skala skulle 

medföra. Företagen är tvingade att använda tredjepartslogistiker för att ta del av 

stordriftsfördelar och genom det erhålla kostnadsbesparingar jämfört med att sköta 

distribution internt och kan erhålla konkurrensfördelar genom exempelvis kortare 

leveranstider. Det empiriska resultatet bekräftar att kostnadsbesparingar är en anledning 

företag anlitar tredjepartslogistiker för utförande av transporter i enighet med Skintzi et 

al (2008, s.956) och Bolumole et als (2007, s.35) antagande om sänkta kostnader. En 

potentiell förklaring till att Kubex hanterar delar av distributionen internt kan vara 

företagets skrymmande och kapitalintensiva produkter. Transportkostnaden dessa 

produkter genererar vid användandet av tredjepartslogistiker antas vara högre vilket ger 

företaget bättre förutsättningar att hantera transporterna internt och samtidigt uppnå 

högre lönsamhet.   
 
Majoriteten av företagen använder extern aktör för hantering av transporter vilket kan 

bero på företagens transportbehov. Enligt Skjoett-Larsen et al (2006, s.195) kan företag 

klassificeras enligt olika nivåer beroende på hur de integrerar tredjepartslogistikern i 

företagets verksamhet. Företag på första nivån anses fokusera på pris vid selektionen av 

transportleverantör där relationen är transaktionsbaserad och avtal innefattar enskilda 

transporter. Transportbehovet på denna nivå kan liknas med att en produkt transporteras 

från företag till kund, tjänsten är standardiserad. De företag som anses representera 

första nivån är de företag som använder transportföreningar vid val av speditör. Dessa 

kundföreningar fokuserar primärt på transporttjänstens pris och transportavtalen är 

kortsiktiga. Northsport samt Umeå RC anses tillhöra den första nivån. Företag använder 

även transportlösningar där de köper en pakettjänst av transportleverantör där 

transportavtalen löper över något längre tid jämfört med avtalstiden vid den första 

nivån. De företag som använder detta tillvägagångssätt anses tillhöra den andra nivån i 

Skjoett-Larsen et als (2006, s.195) modell. Matgubben innehar transporter internt och 

kan inte klassas enligt modellen eftersom de inte använder extern aktör till några 

tjänster. Kubex använder dels interna transporter samt tjänster som motsvarar den andra 

nivån i ovan nämnda modell. Alla företag utom Umeå RC och Northsport anses tillhöra 

andra nivån i Skjoett–Larsen et als (2006, s.195) modell eftersom företagen använder 

extern aktör för utförande av standardtjänster bundna till transportavtal gällande kortare 

tid. 

 
Logistikleverantörer kan samlasta paket från många olika företag och transportera 

produkter långt och effektivt samt utnyttja stordriftsfördelar, transportkostnaden sjunker 

då det är fler paket från olika företag som delar kostnaden vilket bekräftar Skintzi et als 

(2008, s.956) antagande om kostnadsreduktion i samband med användandet av 

tredjepartslogistiker. Produktens karaktär antas påverka hur företags transportlösning 

konstrueras. Företag med relativt skrymmande produkter och högre kapitalvärde antas 

ha mer fördelaktiga förutsättningar för att distribuera internt. Större produkter kostar 

mer att distribuera via tredjepartslogistiker men kan samtidigt bära en högre 

transportkostnad. Det geografiska försäljningsområdet kan påverka och korta 

transporter anses vara mer lämpliga vid intern distribution. I den empiriska 

undersökningen säljer inget företag uteslutande kapitalbindande produkter till den grad 

intern distribution behöver, förutom Kubex, och vi kan därmed inte empiriskt fastställa 

antagandet utan det kan vara en möjlig lösning.  
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Det empiriska resultatet visar att e-handelsföretag använder externa aktörer för 

hantering av transporttjänster, där val av aktör påverkas av kvalitet, pris, leveranstid 

samt tjänstens enkelhet. Företagen outsourcar för att ta del av stordriftsfördelar och 

minska transportkostnader samtidigt som företagens förmåga att distribuera förbättras 

vid användandet av transportleverantör. Konkurrensen gör att företagen måste outsourca 

för att kunna erbjuda fördelaktig leveranstid till rimligt pris i enighet med Tsao & Lus 

(2011, s.402-403) argument varför företag outsourcar.  

 

5.9 E-handlarnas inställning mot extern lagerhantering 
Alla företag uppger att outsourcing av lageraktiviteter inte är en aktuell logistiklösning 

för deras verksamhet. Incrade och Umeå RC anser att produktkännedom är en faktor 

som påverkar företagens beslut att hantera lagerhållning internt. De stora sortimenten 

bidrar till att många produkter är förhållandevis lika vilket kräver att de som packar 

order, lagerhåller och beställer produkter har nödvändig kunskap för att kunna utföra 

arbetet med acceptabel felmarginal. Incrade och Northsport förtydligar vikten av att 

orderplockare måste ha produktkunskap. Cyberphoto påpekar även att 

produktkännedomen gör att de vill hantera lager internt eftersom de vill ha möjlighet att 

produktspecifikt svara på kunders frågor vilket fordrar att produkten fysiskt finns i lager 

för att personal kan undersöka produkten i detalj. Cyberphoto anger en fördel med att 

hantera lagerhållning internt: 

 

”Ringer en kund och frågar om exempelvis en kamera och medarbetaren inte kan svara 

direkt går de och hämtar kameran på lagret och undersöker vad kunden 

frågar”(Cyberphoto) 

 

Flera företag anser att det är viktigt att ha kontroll över lagernivåer vilket är en 

anledning att företagen behåller lagerhållningen internt. Matgubben påpekar att de 

behöver fysisk tillgång till lagret för att kunna erbjuda en hög service till kunden och 

vara flexibel om kunden glömt att beställa och om företaget kan undvara någon produkt 

som finns kvar på lagret. Incrade berättar att de tidigare arbetat med tredjepartslogistik 

och att det påverkade beslutet att bedriva lagerhållning internt. Incrade anser att det är 

svårt för företag med komplexa sortiment att använda tredjepartslogistik då packande 

personal inom dessa företag inte har rätt produktkunskap vilket kan innebära hög risk 

för att exempelvis order felpackas. Cyberphoto påpekar även hur viktigt det är att ha 

kontroll över processerna vilket de anser är lättare då få aktörer hanterar produkterna. 

Incrade beskriver hur de ser på tredjepartslogistik i förhållande till deras verksamhet:   

 

”Det som avgjorde att vi lagerhåller inom företaget var att vi vill ha kvar kontrollen. 

Lägger man ut det förlorar man kontrollen. Fördelen med att ha det själv så har vi koll, 

står det i systemet att det ska finnas hemma så kan vi kolla och vet att det finns hemma. 

”(Incrade) 

 

Kubex anser att tredjepartslogistik inte är praktiskt användbar inom företagets 

verksamhet. Huvudsakligen för att företaget producerar standardkomponenter och 

senare modifierar komponenterna enligt kundens önskemål, exempelvis genom 

målning. Kubex ger ett sammanfattande citat som påvisar hur företaget kundanpassar 

produkterna: 
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”Vi bedriver ingen gigantisk produktion, vi producerar ett visst antal växthus i olika 

storlekar och förpackar så det bara är på med en adresslapp och skicka när det kommer 

en order. Sen ligger ju mycket produkter på hyllan där vi har standardprodukter för att 

kunna modifiera de profiler kunden vill ha, vi lackar fram efter kundbeställning och har 

därför en del av lagret opackat. Det går inte att lagerhålla massa olika färger, det 

binder för mycket kapital och är ekonomiskt ohållbart” (Kubex) 

 

De företag som bedriver både fysisk och internetbaserad försäljning var överens om att 

användandet av tredjepartslogistik skulle bidra till att de är tvungen att hålla två lager. 

Företagen anser att två lager skulle leda till högre lagerföringskostnader vilket inte är 

ekonomiskt lönsamt.  

 

Några företag använder leverantörernas lager för att underlätta logistiska flöden inom 

företagen, vilket de anser bidrar till att de har ett minskat behov av 

tredjepartslogistikernas lagertjänster. Northsport använder leverantörens lager vid 

beställning av exempelvis förorder där leverantören levererar produkter vid behov till 

företagets butik eller via drop-shipping direkt till kund. Anledningen är att Northsport 

inte ska behöva binda onödigt kapital innan de får produkterna, utan betalar vid leverans 

i utbyte mot en procentuell del av marginalerna. Umeå RC använder liknande system, 

leverantören skickar dock endast till företagets butik, leveranstiden är oftast kort. Några 

av Cyberphotos leverantörer agerar hubb mellan återförsäljare och omfördelar produkter 

beroende på lagernivåer och dylikt, exempelvis om ett företag beställt hem för mycket 

produkter och ett annat för lite omfördelar leverantören produkterna mellan företagen.  
 

Flera respondenter anger att de tror att företagens lagerhållningskostnader kommer öka 

om de skulle använda tredjepartslogistik. Umeå RC, Incrade, Fiskecentrum och Kubex 

anger att deras verksamhet inte generar tillräcklig volym för att motivera användandet 

av en tredjepartslogistiker. Fiskecentrum anger att vissa av företagets leverantörer 

använder externa aktörer för hantering av lager, men att Fiskecentrum aldrig kommer 

upp i nödvändiga volymer för att möjliggöra denna lösning. Umeå RC och Incrade 

fastställer att stora sortiment leder till relativt låg försäljningsfrekvens av många av 

produkterna vilket Incrade anser påverka möjligheten till outsourcing: 

 

”Det går inte att outsourca om man har en låg försäljning av varje produkt, då blir det 

väldigt dyrt. Tredjepartslogistikerna vill inte ha 4000 produkter som de skickar en eller 

två av varje halvår, det kostar pengar för dem också. Det skulle ta för mycket marginal” 

(Incrade). 

 

Majoriteten av företagen ser främst negativa aspekter kopplad till outsourcing av lager, 

några respondenter ger exempel där extern hantering av lagerhållning hade varit en 

möjlig lösning. Cyberphoto anger att det varit möjligt om kunden efterfrågat kortare 

leveranstider, eftersom företagets leveranstider idag är 1 dag till norra Sverige samt 2 

till södra Sverige. Om tredjepartslogistikerns lager varit lokaliserat i mitten av landet, 

exempelvis runt Stockholm hade leveranstiderna till södra Sverige förkortats. Företaget 

hade då kunnat hålla en dags leveranstid inom hela landet vilket företaget ser som en 

fördel jämfört med dagens lösning. Samtidigt hävdar företaget att de hellre flyttat hela 

verksamheten för att internt behålla kontrollen istället för att outsourca 

lagerhanteringen. Matgubben påstår att om företaget skulle utvidga verksamheten hade 

en möjlig lösning att låta externt företag hantera lager samt transporter och Matgubben 
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sköter administration från det befintliga kontoret. Matgubben anser att lösningen 

innebär ett ökat risktagande eftersom det externa företaget agerar ansiktet ut mot kund 

och Matgubben har inte samma möjlighet att påverka hur företaget uppfattas. 

Matgubben anser att ytterligare en nackdel är att flexibiliteten minskar när produkterna 

inte finns på lagret i närheten av kontoret. En lösning Umeå RC diskuterar är ett ökat 

samarbete med leverantörerna där leverantörerna erbjuder drop-shipping av större delar 

av sortimentet. Intresset är dock inte ömsesidigt eftersom leverantören inte vill 

lagerhålla för mycket produkter. Kubex anser att outsourcing av lager hade fungerat 

men att det kräver förändringar i verksamheten, exempelvis skulle produktionen behöva 

ökas kraftigt samtidigt som företaget övergår till att bli en underleverantör till en större 

butikskedja och därigenom möta en minskad variation i efterfrågan.  

 

5.10  Extern lagerhållning - analys  
Brick and clicks företagen bedriver både e-handel och fysisk handel och anger att de 

inte vill anlita tredjepartslogistiker då det skulle medföra användning av två lager. 

Företag med fysisk försäljning anser att användandet av tredjepartslogistik kommer öka 

totala lagerhållningskostnader eftersom de har ett internt lager för fysisk försäljning och 

externt lager för e-handeln. Företagen anser att de kostnadsbesparingar Bolumole et al 

(2007, s.35) hävdar erhålls i samband med outsourcing inte realiseras för de företag som 

använder butikslager.  Därmed går det anta att pure play företag kan vara bättre lämpad 

att använda tredjepartslogistiker jämfört med bricks and click företag då pure play inte 

bedriver fysisk försäljning och har således inget butikslager. 

 

Det empiriska resultatet visar att dock pure play företagen som deltagit i denna studie 

inte använder tredjepartslogistik. En potentiell förklaring till detta kan vara att de istället 

utökat leverantörssamarbeten eftersom det gynnar företagens verksamhet mer. Två av 

tre företag som använder leverantörssamarbeten utöver det traditionella utbytet mellan 

företag och leverantör är pure play företag. Företagen med leverantörssamarbeten 

uppnår på olika sätt en förbättrad flexibilitet inom lagerhållningen. Cyberphotos 

leverantörssamarbete där leverantören agerar hubb och omfördelar produkter ger 

företaget möjlighet att erhålla ytterligare produkter om de exempelvis använt felaktiga 

prognoser vid inköp. Cyberphoto kan använda detta som en potentiell möjlighet att köpa 

in produkter företaget annars köper via förorder, dessa leveranser har då betydligt 

kortare leveranstid. Om det finns andra återförsäljare i behov av ytterligare leveranser 

har Cyberphoto även möjlighet att leverera tillbaka produkter om de beställt för mycket 

vid förorder. Företaget kan då använda detta verktyg för att öka flexibiliteten inom 

lagerhållning och inköp. Detta verktyg påverkar således företagets möjlighet att undvika 

att produkter på lager bli inkuranta samtidigt får de en möjlighet att undvika 

försäljningsbortfall på grund av varubrist. Wilding & Juriados (2004, s.956) hävdar att 

outsourcing ökar företagets flexibilitet. En tredjepartslogistiker har inte samma 

möjlighet att omfördela produkter mellan återförsäljarna och har därmed inte möjlighet 

att erbjuda Cyberphoto samma flexibilitet i inköp och lagerhållning. Om företaget skulle 

börja outsourca lagerhållningen till tredjepartslogistiker finns det en risk att de förlorar 

flexibiliteten företaget genom leverantörssamarbeten har idag.  

 

Northsport och Umeå RC använder drop-shipping till delar av sortimentet med låg 

försäljningsfrekvens vilket gör att företaget inte behöver lagerhålla produkterna och 

minskar således företagens lagernivå, kapitalbindning samt risken att lagerhålla 

inkuranta produkter. Usher (2003, s.353-354) menar att företag som outsourcar en 
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funktion med avseende att erhålla en fördel riskerar att det leder till en nackdel för 

företaget. Umeå RC anger att outsourcing av lager är kostsamt, och har således antagit 

att den kostnadsfördel som Bolumole et al (2007, s.35) anser vara huvudsakliga 

anledningen till att företag outsourcar inte realiseras för Umeå RC. Om företaget börjar 

använda tredjepartslogistiker för lagerhållning av tidigare internt lagerhållna produkter 

kommer företaget vara tvungen att betala kostnader i form av tredjepartslogistikerns 

vinstmarginal. Enligt Skintzi et al (2008, s.957-958) bidrar logistikföretags 

vinstsökande till att öka kravet på det outsourcande företagets försäljningsprognoser. 

Umeå RC och Northsport anser inte att tredjepartslogistikerna kan sänka 

lagerhållningskostnaderna tillräckligt för att de även skall kunna ta en del av 

marginalerna och ändå leverera en lösning som är billigare än den interna lagerhållning 

som företagen bedriver idag.  

 

Leveranssamarbete mellan e-handelsföretag och leverantör antas påverka företagens 

förhållningssätt mot användandet av tredjepartslogistik. De e-handelsföretag som 

använder ytterligare leverantörstjänst, exempelvis drop-shipping antas ha mindre 

incitament att använda tredjepartslogistik då de erhåller likvärdiga eller större fördelar 

genom dessa samarbeten. Tredjepartslogistik kan därför antas vara mer fördelaktigt för 

företag utan djupa leverantörssamarbeten.  

 

Umeå RC och Incrade anser att sortimentets storlek påverkar inställningen mot 

tredjepartslogistiker. Företagen anser att deras sortiment kräver stor produktkunskap, 

dels för att sortimentet ständigt uppdateras men även vid inköp, lagerhållning och 

plockning av order. Företagen tror inte att tredjepartslogistiker kan utföra dessa 

aktiviteter lika väl och vill inte förlora kontrollen över aktiviteterna då anpassning av 

sortiment och lagernivåer är något företagen fokuserar på. Venkatesan (1992, s.3-4) 

påstår att förlusten av kontroll är en risk som gör att många företag väljer att inte 

outsourca. Företagen tror även att det skulle bli dyrt att använda tredjepartslogistiker då 

sortimenten innehåller många olika artiklar vilket genererar kostnader för 

tredjepartslogistikern, kostnader outsourcande företag får betala. Detta strider mot 

Bolumole et als (2007, s.35) resonemang om kostnadsbesparingar.  

 

Det finns fler respondenter som anser att deras verksamhet inte genererar tillräckliga 

volymer för att det skall vara ekonomiskt lönsamt att använda tredjepartslogistiker. 

Företagen representerar flera olika branscher, ingen respondent anger att de ser några 

ekonomiska fördelar i att outsourca lagret vilket strider mot Bolumole et als (2007, s.35) 

påstående angående kostnadsaspekten som en motiverande faktor. Det empiriska 

resultatet visar att företagen på grund av storlek inte anser det ekonomiskt lönsamt att 

outsourca lager. Det kan således finnas kopplingar mellan företagens storlek och den 

ekonomiska fördelen exempelvis Wilding & Juriado (2004, s.956) motiverar företag till 

outsourcing. Noterbart är dock att Cyberphoto med betydligt större omsättningen 

jämfört med övriga e-handelsföretagen ändå inte väljer att outsourca. Respondenterna 

kan ha syftat på företag större än Cyberphoto. Mycket av den kunskap som finns 

angående företags användande av tredjepartslogistik härstammar från USA där 

klassificeringen av företagsstorlek är annorlunda. Således kan den teori som avser att 

förklara företags användande av tredjepartslogistik härstamma från undersökningar av 

företag med betydligt större storlek än deltagande företag i denna studie.  
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Kubex bearbetar ibland produkter innan leverans vilket innebär att det är svårt att anlita 

tredjepartslogistiker för lagerhållning eftersom de fysiskt behöver produkten vid 

bearbetning. Bearbetning sker efter att kund beställt produkten, och kan utföras enligt 

tre principer om företaget väljer att använda tredjepartslogistik. Produkten kan 

lagerhållas hos tredjepartslogistikern och transporteras till företaget för bearbetning 

innan leverans till slutkund sker. Ett annat alternativ är att företaget ökar lagernivån och 

lagerhåller fler versioner av varje produkt. Företaget bearbetar växthusen vid 

kundbearbetning, genom exempelvis lackering. Företaget kan i samband med 

användandet av tredjepartslogistik producera färdiglackerade växthus i olika färger oh 

lagerhålla dessa hos tredjepartslogistiker. Det sista alternativet är att 

tredjepartslogistikern utför bearbetningen.  

 

De tre alternativen påverkar företaget förutsättningar att använda tredjepartslogistiker. 

Första alternativet bör öka transportkostnaderna, vilket leder till att den kostnadsfördel 

Wilding & Juriado (2004, s.635) motiverar företag att outsourca troligtvis inte kommer 

existera. Det andra alternativet leder till att företaget binder mer kapital och ökar risken 

att lagerhålla svårsålda produkter. Enligt Usher (2003, s.353-354) är risker en aspekt 

företag utvärderar vid outsourcing vilket i andra alternativet talar mot att använda en 

tredjepartslogistiker eftersom de måste lagerhålla fler produkter. Företaget tvingas 

lagerhålla växthus av varje färg istället för att lackera efter kundorder. 

Tillvägagångssättet med tredjepartslogistiker skulle även försämra företagets möjlighet 

att anpassa produkterna till förändringar i kundens preferenser. Det sista alternativet 

kräver att logistikföretaget har tillräcklig kompetens inom området vilket enligt Wilding 

& Juriado (2004, s.635) är en av anledningarna till att företag outsourcar. Troligtvis 

behövs det en viss kunskap för att utföra bearbetningen, det finns då en risk att 

produktens kvalitet försämras om arbetet utförs av ett företag utan rätt kompetens. 

Bearbetningen kan antas vara del av företagets kärnkompetens, vilket då enligt Wilding 

& Juriado (2004, s.635) bör innebära att företaget inte outsourcar denna aktivitet då 

bearbetning och produktion antas vara Kubex kärnkompetens. Kubex är ett av företagen 

med lägst internetintegration vilket antyder att företaget inte fokuserar på arbetet med 

att optimera e-handeln, troligtvis finns företagets konkurrensfördel inom produktionen 

av växthus.  
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6. Slutsatser 
 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser, det vill säga studiens syfte och 

problemformulering besvaras. Tillsammans med författarnas reflektioner ges praktiskt 

såväl som teoretiskt bidrag för vidare studier. 

 

 

Problemformulering: Vad är avgörande för små- och medelstora e-handelsföretag vid 

användning av tredjepartslogistik för hantering av lager och transporter? 

 

6.1 Transport  
E-handelsföretagen agerar ofta på hårt konkurrensutsatta marknader, företagen måste 

erbjuda mervärden för att kunna konkurrera. Korta leveranstider är inom flertalet 

branscher ett krav. Företagen är således tvingade att använda tredjepartslogistiker då 

företag internt inte klarar av att hålla korta leveranstider ekonomiskt fördelaktigt. 

Företag agerandes på marknader med lägre konkurrens där leveranstid inte är lika 

avgörande har då större möjlighet att internt hantera distribution. 

 

6.1.1 Kvalitet 

Undersökningen visar att e-handelsföretagen har ett behov av standardiserade 

transporttjänster. Företagen avser endast använda distributör för transport av produkter 

från företaget till kund och visar inga tendenser på att skapa långvariga relationer med 

transportleverantörer. Relationerna baseras istället på att tjänsterna utförs enligt 

överenskommelse. E-handelsföretagen väljer transportleverantör genom att främst 

utvärdera tjänstens kvalitet. Företagen ingår kortare samarbete med transportleverantör 

genom köp av transporttjänster.  

 

6.1.2 Avstånd 

Undersökningen visar att majoriteten av företagen anlitar extern aktör för hantering av 

transporter, ett företag särskiljs eftersom de internt hanterar en andel av företagets 

distribution. Skillnader mellan det företaget och övriga är dels produkten företaget 

säljer; produkten är betydligt mer skrymmande och genererar en högre transportkostnad. 

Avståndet till kund påverkar e-handelsföretags förutsättningar att hantera distributionen 

internt, korta avstånd förenklar intern hantering av distribution. Intern hantering av 

transporter är dock endast möjligt om företaget behåller konkurrenskraft med avseende 

på leveranstid. Längre transporter är inte lönsamma att hantera internt och e-

handelsföretagen använder tredjepartslogistiker för utförandet av dessa transporter. E-

handelsföretagen utnyttjar vid längre transporter tredjepartslogistikerns 

stordriftsfördelar i form av kostnadsbesparingar samt möjlighet att förkorta leveranstid. 

E-handelsföretagen kan inte internt återskapa dessa fördelar.  

 

6.2 Lagerhållning 
 

Inga företag använder tredjepartslogistiker för hantering av lager. 
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6.2.1 Kontroll 

Studiens resultat visar att kontroll är en viktig faktor vid utformandet av företags 

logistiklösning. Företag vill av olika anledningar behålla kontroll över lager och 

aktiviteter som påverkar företagets lagerhållning internt inom företaget. Kontrollen 

behövs internt för att hantera komplexa eller stora sortiment, erbjuda god kundtjänst, 

möjliggöra kundanpassning av produkter samt styrning av lagernivåer. Den sänkning av 

lagerrelaterade kostnader användandet av tredjepartslogistik eventuellt kan medföra 

värderas inte lika högt som värdet av att behålla kontrollen över lager inom företaget.  

 

6.2.2 Leverantörssamarbete 

Företag med mer djupgående leverantörssamarbete har mindre incitament att använda 

tredjepartslogistiker då de fördelar företagen erhåller genom leverantörssamarbeten 

anses vara mer fördelaktiga än de lösningar tredjepartslogistiker erbjuder. Således har 

företag med mindre utvecklade leverantörssamarbeten större incitament att använda 

tredjepartlogistiker för hantering av lager.   

 

6.2.3 Brick and click  

Företag med fysisk och internetbaserad handel klassificeras brick and click företag. 

Logistiklösningen inom dessa företag baseras på ett butikslager för betjäning av både 

fysisk och internetbaserad handel. Användandet av tredjepartslogistiker inom företag 

med denna logistiklösning tillfredställer inte företagets logistiska behov då lagret hos 

tredjepartslogistikern inte kan betjäna företagets fysiska försäljning. 

 

6.3 Egna reflektioner 
Flertalet av de teorier som behandlar tredjepartslogistik och outsourcing är utförda i 

Amerika. Den kontext amerikanska e-handelsföretag agerar inom ställer helt andra krav 

då företagen agerar på en större marknad som även är mer geografiskt utspridd vilket 

således påverkar företagens logistiska behov. Dessa teorier förklarar inte hur svenska e-

handelsföretag använder eller ser på tredjepartslogistik. Potentiella förklaringar kan vara 

att de företag som undersökts vid skapandet av teorin varit betydligt större vilket kan 

vara en påverkande faktor vid utvärdering av tredjepartslogistik för hantering av främst 

lager. Det kan även finnas skillnader i hur samarbetet mellan logistikföretag ser ut i de 

båda kontexterna vilket även indikeras genom att teorier utvecklats för att förklara det 

nordiska tillvägagångssättet angående tredjepartslogistik. 

 

Studien inkluderar ingen direkt analys av företagens olika produkter. Produkterna 

deltagande företag säljer särskiljs ur flera aspekter, de genererar olika 

transportkostnader och har olika produktvärde. Utan att empiriskt kunna bevisa antas 

produktens värde i relation till transportkostnad vara en avgörande faktor, vilket 

förklarar varför det företag med en delvis intern transportlösning säljer skrymmande 

produkter som genererar en relativt hög transportkostnad. För att intern hantering av 

distribution skall vara ekonomiskt fördelaktig måste transportkostnaden vara lägre än 

vid användandet av tredjepartslogistiker. Företag säljandes produkter med höga 

transportkostnader kan vid koordination, exempelvis samlasta produkter med 

destination inom samma område och uppnår då skalfördelar. Dessa skalfördelar erhålls 

inte om företaget anlitar tredjepartslogistiker för löpande distribution av dessa 

produkter.  
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Företagens branschtillhörighet antas påverka företagens inställning till 

tredjepartslogistik, denna studie undersöker dock inte vilka implikationer 

branschtillhörighet medför. Flera av respondenterna agerar inom branscher 

karaktäriserade av mycket hög konkurrens. Konkurrenssituationen tvingar företagen till 

att balansera lagernivåer där varje felbedömning kan innebära försäljningsbortfall eller 

förlust i samband med att produkter blir inkurant. Företagen har utvecklat ett stort 

kontrollbehov över interna processer i samband med lagerhantering. Med grunden i 

detta resonemang kan det finnas kontexter där tredjepartslogistik är fördelaktigt. Företag 

agerandes på marknader med låg konkurrens bör ha bättre förutsättningar att använda 

tredjepartslogistiker för lagerhållning och distribution av företagens fysiska flöden. 

Exempelvis kan e-handelsföretag aktiva endast via e-handel mycket väl drivas från 

hemmet även vid handel av större produkter då tredjepartslogistiker kan sköta all fysisk 

hantering. Företagens roll blir då att förmedla orderhandlingar. Detta kan exempelvis 

vara aktuellt för företag som importerar ett parti produkter från exempelvis Kina till ett 

förmånligt inköpspris och ger tredjepartslogistikern en del av marginalerna för att 

undvika hantering av fysiska flöden. Företaget kan då generera en vinst. Det arbete 

orderhantering kräver kan ofta automatiseras genom användandet av system, även om 

systemen inte används kan arbetet utföras av personer som samtidigt arbetar med något 

annat. E-handeln kan i rätt kontext bedrivas parallellt med vanligt arbete och utan större 

arbetsinsats skapa värde. Tredjepartslogistik bör därför inte avfärdas innan företagare 

utvärderat hur tredjepartslogistik påverkar verksamheten. 

 

Praktiska användbarheten denna studie medför kan förhoppningsvis appliceras på e-

handelsföretag i varierande branscher, eftersom dess tillämpbarhet bör vara enkelt 

utformad för att kunna passa verkligheten. Vi har i undersökningen kommit fram till att 

mindre e-företags kärnkompetens är varierande beroende på olika faktorer, några har 

logistik som styrka medan någon har det som svaghet. Vi som författare hoppas att med 

denna uppsats kunna inspirera företagare att fokusera och förbättra enstaka 

logistikprocesser för att uppnå ökad lönsamhet. Vi har även upplevt att 

tredjepartslogistiker och e-företag befinner sig en bit ifrån varandra och vi tror att båda 

parter kan hjälpa varandra genom att anpassa verksamheterna närmare varandra.  

  

När vi sammanställt resultatet saknades mycket av den information vi erhöll från DB 

Schenker av den anledningen att det inte passade vårt syfte. Vi erhöll mycket intressant 

information från företaget, men inget av våra undersökta företag använder den typ av 

tjänst DB Schenker främst informerade om. Anledningen att vi tog med företaget i 

undersökningen var för att kunna se vad tredjepartslogistiker kan erbjuda e-

handelsföretag, något som ingen av våra övriga respondenter var intresserad av i 

dagsläget. Det tyder på att det finns skillnader mellan vad e-handelsföretagen och 

tredjepartslogistiker förväntar sig av användandet av tjänster som exempelvis extern 

lagerhållning. 
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6.4 Slutord 
 

6.4.1 Teoretiskt bidrag 

 

De kostnadsfördelar flera forskare hävdar existera i samband med extern lagerhantering 

via tredjepartslogistiker realiseras inte för e-handelsföretag i denna undersökning, 

främst på grund av att företagen inte bedriver verksamhet som genererar tillräckligt 

stora flöden. E-handelsföretagen erhåller dock kostnadsfördelar vid extern hantering av 

transporter. Således påvisar resultatet av denna studie att befintlig teori bestående av 

forskning rörande större företag som agerar på andra marknader inte är tillräcklig för att 

teoretiskt beskriva dynamiken mellan små- och medelstora e-handelsföretag och 

tredjepartslogistiker på den Svenska marknaden.  

 

Tidigare forskning påvisar att kontroll kan vara en negativ aspekt vid outsourcing, detta 

styrks i denna studie. Detta påvisar således att befintliga teorier som används i denna 

studie även kan antas vara gällande för små och medelstora e-handelsföretag i den 

svenska kontexten. Således har denna studie bidragit till att stärka det teoretiska 

ramverk som berör e-handelsföretagens perspektiv på outsourcing i ur ett 

riskperspektiv.  

 

Resultatet av denna studie påvisar även att teorier rörande e-handelsföretags 

användande av tredjepartslogistik som baserats på forskning av främst pure play företag 

inte direkt kan appliceras på företag med affärsmodell som motsvarar det som definieras 

brick and click företag. Då brick and click företag vid användandet av 

tredjepartslogistik skulle behöva två lager påvisar denna studie att det finns brister i den 

teoretiska referensramen, och att det därmed behövs ytterligare forskning inom främst 

brick and click företags användning av tredjepartslogistik.   

 

Studiens resultat påvisar att relationen mellan tredjepartslogistiker och e-handelsföretag 

inte är av djupare karaktär, detta reflekteras även i e-handelsföretagens syn på 

tredjepartslogistiker för hantering av lager. Studien fastställer inte om detta uppkommer 

på grund av avsaknaden av en djupare relation eller om relationerna inte skapas då e-

handelsföretagen inte anförtror tredjepartslogistikern med dessa funktioner.  
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6.4.2 Praktiskt bidrag 

 

E-handelsföretag: 

Djupare leverantörssamarbeten kan för e-handelsföretag innebära att företaget förbättrar 

förutsättningarna till att skapa en logistiklösning med hög flexibilitet. 

Leverantörssamarbeten kan leda till att företagen inte behöver lagerhålla de produkter 

som har lägst försäljningsfrekvens och därmed har störst risk att bli inkuranta. Företaget 

frigör då resurser som kan användas för mer värdeskapande ändamål.  

 

Tredjepartslogistiker: 

Tredjepartslogistiker måste anpassa och kommunicera fördelarna de kan erbjuda e-

handelsföretagen. Flera företag identifierar inga fördelar med användandet av 

tredjepartslogistiker för exempelvis lagerhantering. Detta tyder på att företagen inte 

informerats om de lösningar tredjepartslogistiker kan erbjuda, även om företagen väljer 

att behålla aktiviteterna inom företaget bör de informeras då företagets behov kan 

förändras till fördel för tredjepartslogistikern. 
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7. Fortsatt forskning 
 

Studiens empiri och analys har för oss lämnat intressanta förslag på vidare forskning 

vilket kommer presenteras nedan. 

 

 

Vi har under arbetet med studien upptäckt områden vi anser vara intressanta. Denna 

studie har inte inkluderat dessa områden då de inte direkt bidrar till att uppfylla studiens 

syfte. Vi har under arbetsgång erhållit en god överblick över e-handelsföretagen 

situation och de utmaningar som dessa företag dagligen möter. Vi har även identifierat 

några områden där ytterligare forskning skulle vara värdefull.  

 

Vi anser att ett område som vore intressant att undersöka skulle vara hur relationen 

mellan produktvärde och transportkostnad påverkar företags möjlighet att internt 

hantera distribution. Vi har uppfattat tendenser som påvisar att transportkostnadens 

procentuella andel av produktvärdet kan påverka hur distribution av denna produkt skall 

utföras. Det finns även ett värde att i en studie undersöka den faktiska 

transportkostnadens inverkan, exempelvis erbjuder vissa speditörer företag att skicka 

alla paket som uppfyller vissa specifikationer till ett fast pris. Som e-handelskund kan 

detta upplevas då transportkostnaden ofta är den samma oavsett om man köper en 

mobiltelefon eller en brödrost, trots att det är stora skillnader i hur skrymmande 

produkterna är samt vikt.  

 

Det skulle även vara sant att veta vad som skulle påverka företag till att använda 

tredjepartslogistik i högre utsträckning. Exempelvis antyder ett företag i denna studie att 

leveranstid kan vara en potentiell fördel med tredjepartslogistik. Det bör rimligtvis 

finnas andra fördelar och ytterligare studier inom området skulle kunna bidra till att 

minska det avstånd som idag finns mellan e-handelsföretag och tredjepartslogistiker. 

Resultatet av en liknande studie skulle kunna bidra till att både e-handelsföretag och 

tredjepartslogistiker gynnas av en bättre kontakt mellan de olika företagstyperna. 

 

Det resultat denna studie genererat kan inte generaliseras till svensk e-handel, kontexten 

har påverkat studiens resultat. Det finns därför goda möjligheter för forskare som är 

intresserade av ämnesområdet att utföra en studie i större skala där faktorer som 

företagens storlek kan undersökas mer ingående. Vi anser att en kvantitativ studie som 

fokuserar på e-handelsföretag i olika storlekar hade givit intressanta resultat, särskiljt då 

mycket av den befintliga litteraturen inom området tenderar till att vara missanpassad 

mot den svenska kontexten.  
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8. Sanningskriterier 
 

Kvalitativa studier bedöms och värderas enligt två kriterier; trovärdighet samt äkthet 

vilket kommer redogöras nedan(Bryman & Bell, 2003, s.306). Trovärdigheten kan 

enligt Bryman & Bell(2002, s.306-308) delas upp i fyra delkriterier; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt bekräftelse. 

 

 

8.1 Trovärdighet 
Vi som författare måste göra tolkningar som stämmer överens med verkligheten, dels 

från verkligheten vi har undersökt samt läsare som ämnar använda vår studie 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 166). Johansson-Lindfors (1993, s. 167) menar att för att 

uppnå en hög intersubjektivitet är det en fördel att vi som författare återger om det vi 

uppfattat var vad respondenterna avsåg att kommunicera. Det empiriska materialet 

godkändes av respondenterna, endast en respondent ansåg att mindre feltolkningar ägt 

rum. Således anses respondenternas åsikter framställts utan att korrigeras eller påverkas 

av författarnas förutfattade meningar eller teoretiska föreställningar. 

 

Överförbarheten handlar om studien kan anses fungera i annan kontext och om det 

skulle vara hanterbart(Bryman & Bell, 2003, s.306-307). Eftersom vi inte definierat 

kontext är det svårt att bestämma om studien passar i andra kontexter med företag 

agerandes i andra branscher. Resultaten kan vara kontextberoende, urvalet påvisar dock 

en stor spridning vilket ökar studiens överförbarhet. Det är mycket troligt att det är 

passande. Vad som dock kan påverka är tekniska utvecklingen vilket innebär att 

marknaderna förändras i takt med teknikens nya skepnader och därmed behövs en 

genomgång av teorier omfattandes e-handel och dess utveckling. 

 

Ett granskande synsätt är viktigt för att studien ska vara pålitlig(Bryman & Bell, 2003, 

s.306-307). Vi har bearbetat teorierna noggrant för att säkerställa att vi uppfattat 

författarnas syfte korrekt och kunnat anamma de i vår undersökning. Vi har vid 

bearbetning av empiri säkerställt att respondenterna verkligen berättat det vi använder i 

arbetet för att inte sänka pålitligheten och följa etiska riktlinjer. Vi har låtit utomstående 

personer läsa arbetet för att få en objektiv bild på vårt arbete. 

 

Möjligheten att styrka och bekräfta vårt arbete har utförts genom att vi inte låtit 

subjektiv tolkning påverka vårt resultat (Bryman & Bell, 2003, s.306-307). Det är dock 

svårt att inte tolka ett argument eller åsikt subjektivt då medveten eller omedveten 

tolkning kan påverka uppbyggnaden av studien. Men vi har strävat efter att återkoppla 

till vår problemformulering och syfte under processens gång.   

 

8.2 Äkthet 
Vikten av äktheten är viktig eftersom det handlar om att lyfta fram alla perspektiv vilket 

kan påverka studiens innehåll (Bryman & Bell, 2003, s.308-309). Vi har i redogörelsen 

av respondenternas svar sorterat in de i teman för att kunna bilda uppfattning om vad 

företagen anser angående ett visst område.  

 

Vidare är det vid kvalitativa studier viktigt att samla in tillräckligt med fakta för att 

kunna generera teori, och i vårt fall intervjua tillräckligt med företag för att uppnå 
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teoretisk mättnad, detta uppnås då en ny intervju inte tillför någonting nytt (Johansson-

Lindfors, 1993 s.165). Vi anser att vår studie innehåller tillräckligt många intervjuer för 

att uppnå teoretisk mättnad. Eftersom våra respondenter är verksamma inom olika 

branscher med skilda verksamheter inom organisation, produkt och logistikkrav anser vi 

inte att nya intervjuer skulle medföra nya upptäckter. Vid ett tidigt skede kunde vi skåda 

en viss samstämmighet bland respondenternas svar till varför de till exempel inte 

outsourcar, trots att de driver skilda verksamheter. I slutskedet av våra intervjuer ansåg 

vi oss inte erhålla någon ny information varpå vi upplevde teoretisk mättnad och ansåg 

därmed redo att avsluta informationsinsamlandet.  
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Appendix   
Appendix 1: Intervjumanual 3PL företag 
Berätta för företaget igen vad vi håller på med, vad vårt syfte är och att respondenten får 

säga vad de vill eftersom det är en semistrukturerad intervju, men att vi har vissa 

temafrågor vi kommer fokusera mot. 

 

Inledande frågor: 

- Företagshistoria 

- Marknad 

- Ungefärlig omsättning, antal anställda 

 

E-handel/Logistikkrav 

- Hur arbetar ni med e-handelsföretag i dagsläget 

- Vilka typer av företag är det 

- Marknad, bara Sverige eller andra delar av världen 

- Vilka aktiviteter sker via internet 

- Finns det skillnader mellan olika typer av varor? Har ni kunder som säljer både stora 

och små varor och i de fallen ni är tredjepartslogistiker, kan man se något mönster i 

avseende på typen av vara (storlek, kapitalvärde) etc?  

 

Logistik/SCM 

- Hur väl försöker ni anpassa tjänsterna mot mindre e-företag 

- Går det göra lönsamt för båda parter  

- Är det en viss typ av bransch som är mer villig att använda er 

- Har ni någon utarbetad strategi för er supply chain med kunderna? 

- Integrerar ni kunderna i er distributionskedja eller ser ni dem som återförsäljare och 

integrera via mer trasaktionsbaserade relationer?  

- grossist.se, går det göra ngt liknande för lagerhantering? 

- Hur fungerar det praktiskt 

 

 

E-SCM 

 

Hur väl är internet integrerat i er organisation, och har era kunder möjlighet att integrera 

sig med era system? Kommunikation, beställningar 
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Appendix 2: Intervjumanual E-företag 
Berätta för företaget igen vad vi håller på med, vad vårt syfte är och att respondenten får 

säga vad de vill eftersom det är en semistrukturerad intervju, men att vi har vissa 

temafrågor vi kommer fokusera mot. 

 

Inledande frågor: 

- Företagshistoria 

- Marknad 

- Ungefärlig omsättning, antal anställda 

 

E-handel / Logistikrav 

- Hur fungerar e-handeln, bara internet eller fysisk butik, strategi 

- Typ av produkter som säljs över internet 

- Hur stor andel internetförsäljning 

- Hur ofta görs beställningar av produkter 

- Vilka aktiviteter sker via internet 

 

Logistik/SCM 

- Outsourcar ni någon aktivitet till 3:e part 

- Lagerstrategi 

- Vad som motiverar att outsourca, pris, kvalitet 

- Har ni någon utarbetad strategi för er supply chain/ distributions kedja? 

- Integrerar ni leverantörer i er distributionskedja eller ser ni dem som återförsäljare och 

integrera via mer trasaktionsbaserade relationer?  

- Hur fungerar det med transporter och lagerhantering, inleverans/utleverans 

- Hur fungerar det praktiskt 

- Vilka delar använder företaget via internet, hemsida för 

information/beställning/lagerstatus – betalning 

- När och hur beställer företaget 

 

Outsourcing/3PL 

-Har ni använt er av outsourcing av några logistiska aktiviteter?  

-Varför valde ni att outsourca dessa aktiveter?  

-Varför valde ni att utveckla logistiken internt istället för att outsourca?  

-Vad skulle få er att byta approach till logistiken, dvs att börja eller sluta använda 

outsourcing?  

-På vilken/vilka nivåer förekommer outsourcing, strategiskt, operativt, organisatoriskt?  

-Vet ni vilka aktiviteter ni kan bedriva genom anlitandet av tredjepartslogistiker?  

-Vilka för och -nackdelar ser ni med användandet av tredjepartslogistik?  

-Avser ni att fördjupa er relation med tredjepartslogistikern, kommer ni vid eventuell 

tillväxt använda tredjepartslogistik eller finns det möjlighet och fog för att arrangera 

logistiken internt? 

 

E-SCM 

-Hur sker integrationen med leverantören? Orsak, motiverande för framtiden? 
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Appendix 3: Mailutskick 
 

Hej, 

 

Vi är två studenter som studerar sista året på civilekonomprogrammet med inriktning 

mot handel och logistik på Umeå universitet, och vi skriver för närvarande vårt 

examensarbete. Det handlar om hur/om e-handelsföretag använder externa 

logistikleverantörer för utförandet av tjänster såsom transport och lagerhantering, dvs. 

vad som motiverar e-handels företag att köpa in tjänster eller hantera de själv.  

 

Vi har via internet hittat … och det skulle vara givande för vår uppsats om vi kunde få 

en intervju med någon på företaget för att prata om ovan nämnda motiv. Självklart har 

ni möjlighet att läsa vår uppsats när den är färdig för att förhoppningsvis ge er insikt om 

hur andra företag arbetar och därmed möjliggöra en förbättring för era processer, samt 

vid behov vara anonym om ni så önskar. 

 

Med vänlig hälsning/ Dan Wirström & Marcus Hägglöv 
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Appendix 4: Tidsåtgång 
 

Företag Intervjuernas längd  

Cyberphoto 33 minuter 

Fiskecentrum 30 minuter 

Incrade 44 minuter 

Kubex 30 minuter 

Matgubben 30 minuter 

Northsport 36 minuter 

Schenker 53 minuter 

Umeå RC 31 minuter 

 

 

 

 

 

 


